
 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado para Natureza em Portugal – Grupo de Facebook 

 

Sobre:  

Esta página pretende reunir organizações e demais entidades, formalmente constituídas, que 

dinamizam iniciativas de voluntariado em prol da conservação da natureza e contribuir para a 

sua divulgação.  

Se estiver interessado/a em aderir à página, e reúne estes critérios, contacte-nos para ter 

privilégios como “editor” 

Objetivo:  

Esta página foi criada no âmbito do projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES (ESC/PT/003), com o 

objetivo de juntar várias organizações (governamentais ou não), iniciativas e projetos (LIFE e 

outros) em Portugal que trabalhem com objetivos de conservação da natureza e incluam a 

valorização do voluntariado. 

Esta página permitirá a partilha de experiências, atividades, eventos, notícias, oportunidades 

de voluntariado e outras informações relevantes para a promoção do voluntariado dirigido à 

conservação da natureza em Portugal.  

Encorajamos a todos os que trabalham com iniciativas enquadradas com voluntariado para a 

conservação da Natureza a juntarem-se a nós nesta comunidade, conseguindo desta forma 

chegar a mais pessoas. 

O LIFE VOLUNTEER ESCAPES é um projeto preparatório financiado pelo projeto criado para 

avaliar o envolvimento do voluntariado para a conservação da natureza em Portugal. Reúne 

uma parceria de 9 entidades: MONTIS, Plantar uma Árvore, MARCA ADL, Sociedade 

Portuguesa para o Estudo das Aves, Agência Portuguesa do Ambiente ARH-Algarve, 

Playsolutions Audiovisuais, Município de Torres-Vedras, Rota Vicentina e BCSD Portugal. 

Iniciou-se em 2018 e já acolheu mais de 175 voluntários nacionais e internacionais. 

Este projeto é cofinanciado pelo programa LIFE, um instrumento financeiro da União Europeia 

que foi criado com o objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e o 

desenvolvimento das Políticas e Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do 

cofinanciamento de projetos com valor acrescentado europeu. 

Regras de utilização:  

Serão dados direitos de editor na página a cada organização/iniciativa/projeto quê se 

enquadre nos critérios e objetivos referidos anteriormente.  

 



 

 

 

A página destina-se a divulgar: iniciativas, oportunidades de voluntariado, eventos, projetos, 

ofertas, atividades e outras informações relevantes para a conservação da Natureza em 

Portugal que englobem o voluntariado.  

A organização reserva-se o direito de decisão sobre os editores, caso considere não 

obedecerem aos requisitos, e de excluir desta página quem não cumprir com as regras. 

Contato: volunteer.escapes@gmail.com ou 910202759 
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