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Plante esta Ideia! 

 

O projeto VOLUNTEER ESCAPES – VOLUNTEER with European Solidarity Corps for Activities in Portugal 
with Ecological Sense tem por objetivo capacitar jovens através de trabalho prático voluntário de 
gestão da Rede Natura 2000, enquadrado no recém-criado Corpo Europeu de Solidariedade/European 
Solidarity Corps. 
O programa tem como foco as pessoas a acolher, com fortes componentes de comunicação e 
mobilização de voluntários, acompanhamento dos seus percursos, documentação da sua evolução e 
disseminação de resultados, não só do ponto de vista das oportunidades abertas pela participação no 
programa, mas também do ponto de vista da conservação da natureza. 
 
Condições do programa e perfil de voluntários a acolher: 

 Jovens dos 18 aos 30 anos; 

 Não podem ser estudantes nem estar a trabalhar; 

 Residentes em Portugal; 

 Período de voluntariado de 6 meses; 

 Carga horária semanal: máximo 25 horas com 2 dias livres; 

 A entidade de acolhimento garante as condições de alojamento em camarata, alimentação, 
transporte entre o alojamento e áreas de trabalho e seguro de trabalho; 

 Não são necessários pré-requisitos de formação académica ou experiencia de trabalho prévia; 

 O programa inclui uma formação técnica a cargo da entidade de acolhimento; 

 Inclui certificado de participação no programa. 
 
Trabalhos a desenvolver: 

 Identificação de campo do contexto ecológico das áreas a intervir; 

 Identificação de espécies de flora exóticas e invasoras a controlar/ remover; 

 Recolha de sementes autóctones e propagação em viveiro; 

 Identificação de regeneração espontânea de vegetação a proteger; 

 Plantação de espécies autóctones e manutenção de áreas plantadas; 

 Trabalhos de engenharia natural para restauro de linhas de água; 

 Manutenção de percursos pedestres; 

 Campanhas de sensibilização para a redução dos impactes ecológicos de caminhantes; 

 Apresentações em escolas locais de partilha da experiencia de voluntariado vivenciada; 

 Coordenação de outras atividades de voluntariado desenvolvidas pela entidade de 
acolhimento. 

 
Áreas de acolhimento do programa: 

 Distrito de Lisboa | Sintra: Parque Natural de Sintra-Cascais 

 Distrito de Vila Real | Município de Vila Pouca de Aguiar: Parque Natural do Alvão-Marão 
 
Para mais informações: volunteer.escapes@plantarumaarvore.org | 911 973 609 (Mariana Dias) 
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