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
permitam, entre outros, acolher mais de 175 voluntários para
voluntariado úteis à conservação da natureza e biodiversidade,
abrangendo sobretudo áreas da Rede Natura 2000 e/ou espécies e
europeias como as Dire3vas Aves e Habitats.

término, os trabalhos do projeto
a realização de aGvidades de
no campo e/ou em escritório,
habitats protegidos por polí3cas

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.

A MONTIS - Associação de Conservação da Natureza
A MONTIS é uma Organização Não Governamental de Ambiente sediada em Vouzela, criada em 2014,
que tem por missão criar valor com a biodiversidade, através de uma gestão sustentável do património
natural, par3cipada, transparente e aberta a todos os interessados.
As a3vidades da associação centram-se na gestão a3va de terrenos que possui ou cuja custódia de
gestão assegura, os quais abrangem atualmente mais de 150 ha, na sua maioria na zona Centro do país
(concelhos de Vouzela, São Pedro do Sul e Arouca).
Para apoiar as necessidades de gestão a MONTIS dinamiza regularmente a3vidades de voluntariado de
curta duração, com diversos públicos (associados, público em geral, associações académicas e
empresas), tendo essa sido a principal mo3vação para dinamizar a parceria estabelecida com o projeto
LIFE VOLUNTEER ESCAPES, e assegurar a sua coordenação.
Para informações detalhadas sobre as ofertas de voluntariado da MONTIS, que terão por base a zona
Centro (inicialmente no concelho de Vouzela e S. Pedro do Sul e posteriormente também em Arouca),
contactar a equipa através do email volunteer.escapes@gmail.com.

Ofertas de Voluntariado
As ofertas de voluntariado que a MONTIS irá disponibilizar através do projeto abrangem voluntários dos
18 aos 30 anos, residentes na União Europeia, por períodos de 2 a 12 meses de duração. Os
voluntariados incluem aGvidades de escritório (por exemplo nas áreas da comunicação, gestão de
dados, deﬁnição de soluções de gestão, entre outros) mas também, e sobretudo, o apoio a trabalho de
campo relacionado com as necessidades de conservação das propriedades geridas (incluindo por
exemplo a aplicação de soluções de engenharia natural, controlo de espécies invasoras, reabilitação e
restauro de habitats ripícolas e ﬂorestais, plantações e sementeiras de espécies autóctones, entre
outros).

O que disponibilizámos
Com apoio do projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES, a MONTIS disponibilizará a todos os voluntários do
Corpo Europeu de Solidariedade:
•
•
•
•
•

acompanhamento/orientação por um tutor especíﬁco, designado no Acordo de Voluntariado;
formação teórico-práGca nas a3vidades a executar;
seguros legalmente obrigatórios;
alojamento - o voluntário ﬁcará sediado num apartamento em Vouzela, par3lhado com outros
voluntários ESC, no entanto, caso necessário será cedida acomodação noutras casas ou campismo.
Uma ajuda de custo, para alimentação de 15€ por dia de voluntariado, que será fornecida no ﬁnal
de cada mês. Quando um voluntário precisa de adiantamento no início do seu voluntariado:
o até 100% no primeiro mês, em quatro pagamentos semanais;
o até 75% no segundo mês, no mesmo regime semanal;
o até 50% no terceiro mês, no mesmo regime semanal, não havendo adiantamentos daí
em diante.
•

reembolso de despesas de viagem entre a residência e o local de acolhimento (uma ida e uma
vinda, por voluntário e período de voluntariado), até ao limite dos custos unitários
reembolsáveis, conforme montantes deﬁnidos pelo Corpo Europeu de Solidariedade:
o
o

10 a 99 Km: máximo de 20 €;
100 a 499 Km: máximo de 180 €;

o
•

500 a 1.999 Km: máximo de 275 €;

reembolso de despesas de viagem entre a residência e o local de acolhimento (uma ida e uma
vinda, por voluntário e período de voluntariado), até ao limite dos custos unitários
reembolsáveis, conforme montantes deﬁnidos pelo Corpo Europeu de Solidariedade:
o
o
o

10 a 99 Km: máximo de 20 €;
100 a 499 Km: máximo de 180 €;
500 a 1.999 Km: máximo de 275 €;

