Life Volunteer ESCAPES
European Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense
(LIFE17 ESC/PT/003)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Entidade: SPEA
Código da oferta: SPEA-A10-LP-2GM | ESC Placement | Project LIFE VOLUNTEER ESCAPES
Morada: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, Nº 87 – 3º andar, 1070-062 Lisboa, Portugal
Pessoa de contacto/Tutor: Paula Lopes / paula.lopes@spea.pt / (+351) 939 982 292
Modelo de acordo de voluntariado: a enviar posteriormente
Local: Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena (Lagoa de Albufeira, Sesimbra)
Duração: 2 a 4 dias por semana, mediante disponibilidade do voluntário, perfazendo pelo menos 42
dias de voluntariado.
Nº de voluntários por período: 1
Períodos: 15/02/2020 a 14/06/2020, abrangendo obrigatoriamente o período de 15 de março a 15 de
maio.
2. REQUISTOS GERAIS
- Voluntários residentes em Portugal, ou com nacionalidade de um dos Estados Membros da EU, ou dos
seguintes países Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e República da Macedónia;
- Voluntários com idade entre 18 e 30 anos;
- Inscrição no Portal do EuropeanSolidaryCorps (ESC): https://europa.eu/youth/solidarity_en
3. DESCRIÇÃO DA OFERTA
Requisitos de Formação, Experiência e Competências


Gosto pela natureza, especialmente pelas aves. Não sendo necessária formação em Biologia ou
áreas afins, a mesma será valorizada;



Entusiasmo e motivação para participar neste projeto em concreto;



Estar à vontade no contacto com o público;



Bom domínio da língua portuguesa;



Conhecimentos de informática na óptica do utilizador;



Falar inglês não é fundamental, mas será uma mais-valia;



Responsável, organizado e cumpridor do horário e tarefas acordadas.
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Descrição Geral
No âmbito da Ação A10 do projeto LIFE “VOLUNTEER ESCAPES – Volunteer with European Solidarity
Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense”, a SPEA está a procurar 1 voluntário para apoiar
o trabalho desenvolvido no centro de apoio a visitantes do Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena
(http://www.cm-sesimbra.pt/lagoapequena) . O espaço está aberto de quarta a domingo, sendo o
horário de funcionamento das 9 às 13h e das 14 às 17h. O Voluntário irá trabalhar entre 2 a 4 dias por
semana, perfazendo um total mínimo de 2 meses, no máximo 6h/dia, dentro do horário referido,
idealmente abrangendo ou sábados ou domingos.
Principais Tarefas/Atividades
As principais tarefas do voluntário serão duas: (1) monitorização das aves nidificantes no caniçal e (2)
apoio nas tarefas inerentes ao funcionamento do EILP, idealmente incluindo ou sábados ou domingos.
Nomeadamente, espera-se que o voluntário possa:
- Monitorizar e mapear os ninhos pelo menos das seguintes espécies: garça-real Ardea cinerea, garçavermelha Ardea purpurea e águia-sapeira Circus aeruginosus
- Colaborar, se disponível às quintas-feiras, nas contagens mensais das aves aquáticas da Lagoa de
Albufeira, no âmbito do programa nacional de monitorização das aves invernantes aquáticas, coordenado
pelo CEMPA/ICNF.
- Apoiar na receção do público que visita o espaço aos sábados ou domingos (informações, aluguer de
binóculos, aplicação de questionários de satisfação, etc.)
- Realizar visitas orientadas, acompanhando os visitantes do espaço ao longo do seu percurso e
prestando informações relevantes
- Apoiar na dinamização de atividades de educação ambiental, tais como saídas de campo, workshops
e comemorações de efemérides.
O voluntário poderá desenvolver outros trabalhos autopropostos, com o acompanhamento da equipa
do EILP.
Áreas de Intervenção
Lagoa Pequena (Sesimbra).
Acompanhamento
O voluntário será acompanhado pela Técnica de ambiente do Espaço Interpretativo Paula Lopes, bióloga
e com vasta experiência em educação ambiental.
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Formação Disponibilizada
Procuramos um voluntário preferencialmente com alguns conhecimentos sobre a avifauna aquática,
mas não sendo o caso, o voluntário terá inicialmente um período de formação.
A aprendizagem será contínua ao longo de todo o período de voluntariado. Espera-se que o voluntário
adquira competências ao nível da monitorização da avifauna e no acolhimento do acolhimento turístico.
Condições Disponibilizadas


Seguro: Seguro de acidentes de trabalho durante todo o período de voluntariado, como
requerido legalmente



Deslocação: Pagamento até 360€, para cobrir a despesa de viagem entre a área de residência
do voluntário e o local onde o voluntário irá permanecer alojado, no início do período do
voluntariado, e a viagem de regresso após o final do voluntariado. O valor a pagar depende do
resultado do cálculo da distância especificados pelo Corpo Europeu de Solidariedade.



Alojamento e alimentação: por cada dia de trabalho está prevista a atribuição de uma verba
até 20€ para cobrir as despesas de alimentação e alojamento do voluntário. A SPEA poderá
ajudar o voluntário a encontrar soluções mais vantajosas.



Outros:
- aceitam-se voluntários residentes em Portugal, ou com nacionalidade de um dos Estados
Membros da EU, ou dos seguintes países Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e República
da Macedónia;

Competências a Adquirir


Experiência na monitorização da avifauna aquática.



Capacidade de lidar com diferentes tipos de público, com diferentes interesses (passeio,
fotografia, observação de aves);

4. CANDIDATURA
- Documentos a enviar: CV (máx. 3 páginas) e carta de motivação
- Contacto: alexandra.lopes@spea.pt
Após a avaliação dos currículos e das cartas de motivação, um reduzido número de voluntários será
contactado para efetuar uma entrevista. Esta entrevista, de carácter informal, permite conhecer um pouco
melhor os voluntários, a sua experiência prévia e as suas expetativas.
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