
 

 
Volunteer  

with the European Solidarity Corps  
for Ac3vi3es in Portugal with Ecological Sense 

projeto financiado pelo Programa LIFE (LIFE17 ESC/PT/003) 

  



LIFE VOLUNTEER ESCAPES 

O projeto VOLUNTEER ESCAPES é um dos quatro apoiados pelo Programa LIFE, em toda a Europa, para 
ensaiar e avaliar a viabilidade de recorrer a voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade para 
apoiar aGvidades de conservação da natureza e biodiversidade. É um projeto LIFE Preparatório, o que 
significa que se des3na a gerar informação e conhecimentos que possam ser u3lizados, após a sua 
conclusão, a uma aplicação mais alargada, tanto no contexto nacional como noutros estados membros. 

O projeto envolve uma parceria alargada de várias organizações com trabalho anterior no acolhimento 
e dinamização de voluntariado para diversas a3vidades de conservação da natureza e biodiversidade, 
bem como organizações que têm promovido trabalho complementar nestas áreas.  

A parceria e projeto são coordenados pela MONTIS - Associação de Conservação da Natureza, numa 
colaboração a3va com: 

• organismos da administração central e local (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Município 
de Torres Vedras); 

• organizações não governamentais dedicadas à conservação da natureza e biodiversidade (SPEA 
- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Plantar uma Árvore – Associação, MARCA – 
Associação de Desenvolvimento Local); 

• outras associações sem fins lucra3vos que, no âmbito das suas a3vidades e com os seus sócios, 
procuram integrar as questões ambientais e de conservação da natureza na a3vidade 
económica (BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e 
ROTA VICENTINA - Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e 
VicenGna); 

• uma PME da área da comunicação ambiental, que irá auxiliar a implementação desta vertente 
do projeto, PLAYSOLUTIONS - Audiovisuais Unipessoal, Lda. 

Globalmente, espera-se que a parGr de Junho de 2018 e até ao seu término, os trabalhos do projeto 
permitam, entre outros, acolher mais de 175 voluntários para a realização de aGvidades de 
voluntariado úteis à conservação da natureza e biodiversidade, no campo e/ou em escritório, 
abrangendo sobretudo áreas da Rede Natura 2000 e/ou espécies e habitats protegidos por polí3cas 
europeias como as Dire3vas Aves e Habitats. 

Para assegurar esse e outros obje3vos – incluindo o de desenvolvimento e implementação de um 
programa de voluntariado conjunto, rota3vo, que permita aos voluntários contactar simultaneamente 
com mais do que uma organização - cada parceiro irá acolher, por períodos diversos e para diferentes 
Gpos de aGvidades, voluntários angariados através do Corpo Europeu de Solidariedade.  

Os locais de intervenção e acolhimento são diversos e abrangem ofertas para voluntariado que incluem 
várias regiões e municípios, como os Açores, Algarve e Madeira, Montemor-o-Novo, Sesimbra, Torres 
Vedras, Vila Pouca de Aguiar e Vouzela. 

À medida que disponíveis, as ofertas serão comunicadas e divulgadas, entre outros, diretamente por 
cada parceiro através das suas redes e também na página Facebook do projeto (hbps://
www.facebook.com/volunteer.escapes/).  

A médio prazo, prevê-se ainda a disponibilização pública de uma página web específica, que neste 
momento se encontra ainda em construção. 

Caso pretendam mais informações sobre o projeto e/ou sobre as ofertas de voluntariado disponíveis, 
não hesitem em contactar a MONTIS ou qualquer dos parceiros, através dos contactos disponibilizados 
neste documento. 

https://www.facebook.com/volunteer.escapes/
https://www.facebook.com/volunteer.escapes/


Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) é um ins3tuto público que tem como missão desenvolver 
e acompanhar a gestão integrada e par3cipada das polí3cas de ambiente e de desenvolvimento 
sustentável, de forma ar3culada com outras polí3cas sectoriais e em colaboração com en3dades 
públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, visando um elevado nível de proteção e de 
valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos. 

A Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve) é um departamento deste ins3tuto 
público, cuja a3vidade está centrada na intervenção nas diferentes vertentes da gestão dos recursos 
hídricos. 

Face ao novo paradigma associado à gestão par3cipada da água a APA-ARH Algarve promove, desde 
2009, o projeto “Voluntariado Ambiental para a Água” envolvendo um grupo alargado de parceiros e 
voluntários. É neste contexto que par3cipa no projeto LIFE Volunteer Escapes, com o obje3vo de alargar 
a todo o território algarvio as ações que têm vindo a ser desenvolvidas em alguns concelhos desta 
região, com enfoque especial na ERPVA (Estrutura Regional de Promoção e Valorização Ambiental do 
Algarve). 
As ofertas de voluntariado que a APA – ARH do Algarve pretende disponibilizar, através do projeto em 
apreço, abrangem 1 ano de duração, incluindo ações de monitorização dos ecossistemas através dos 
bioindicadores: ervas marinhas, macroinvertebrados marinhos e macroinvertebrados bentónicos; ações 
de monitorização de lixo marinho e microplásGcos; ações de voluntariado: remoção de invasoras, 
ações de limpeza de ribeiras e zonas costeiras; plantação de espécies autóctones; campos de 
voluntariado; ações de educação ambiental em Escolas; par3cipação em ações de informação/
comunicação em semanas temá3cas. 
Para mais informações acerca destas ofertas, sugere-se o contacto com a equipa da APA-ARH do Algarve, 
através do email: life.volunteer@apambiente.pt.
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