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LIFE VOLUNTEER ESCAPES | Primeira visita a áreas de intervenção realizada ontem em 
Torres Vedras 

Município de Torres Vedras apresenta a parceiros possíveis áreas de intervenção 

 

Na sequência de parceria dinamizada pela MONTIS - Associação de Conservação da Natureza 
assinatura do respetivo contrato com a Comissão Europeia, no passado dia 18 de Dezembro, em 
Bruxelas, os trabalhos técnicos do projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES – Volunteer with the European 
Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense (LIFE17 ESC/PT/003), tiveram ontem 
início esperado. 

Nos próximos 6 meses, as equipas dos vários parceiros estarão dedicadas a detalhar os Planos 
Individuais de Voluntário e a identificar as áreas e atividades concretas de intervenção no terreno 
para os cerca de 200 voluntários de longa duração que se pretende envolver em conservação da 
natureza e biodiversidade, por todo o país. 

Seguindo calendarização estabelecida, o dia de ontem decorreu em coorganização com o Município 
de Torres Vedras, parceiro que irá ter a seu cargo o acolhimento de 6 voluntários, que se irão dedicar 
a apoiar a equipa municipal na dinamização de voluntariado para controlo de espécies invasoras, 
recuperação de galerias ribeirinhas, recuperação de habitats florestais e trabalhos de viveirismo, em 
articulação com o Banco Local de Voluntariado, um exemplo já reconhecido a nível nacional e que 
atualmente mobiliza cerca de 120 voluntários em articulação com 28 outras entidades locais. 

As visitas e reuniões técnicas ontem realizadas permitiram não só observar e discutir possíveis áreas 
de intervenção (como os de recuperação dunar na Praia azul e foz do Sizandro, reabilitação de 
espaços/habitats de florestais nos terrenos municipais do antigo kartódromo e de apoio à produção 
de plantas no viveiro municipal) como também, desde já, evidenciar o enorme potencial do trabalho 
de conservação a desenvolver naquelas áreas (e contributo que o mesmo terá, no seio da parceria, 
para oferecer uma diversidade e qualidade de oportunidades aos futuros voluntários).  

Ao longo do próximo mês os trabalhos do projeto prosseguirão com novas visitas já agendadas para 
as áreas de intervenção em Montemor-o-Novo, sob responsabilidade do parceiro MARCA – 
Associação de Desenvolvimento Local. 

Para saber mais: 

 sobre o projeto LIFE-VOLUNTEER ESCAPES: (volunteer.escapes@gmail.com; Luis Jordão, 

939200733; Carolina Barbosa, 912954097) 

 sobre as intervenções do projeto no Município de Torres Vedras: (spedro@cm-tvedras.pt , 

Sandra Pedro, 918773385; margaridafrade@cm-tvedras.pt, Margarida Frade, 969681164) 

 sobre o European Solidarity Corps: https://europa.eu/youth/solidarity_en  

 sobre o Programa LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

 sobre o Programa LIFE em Portugal: life@apambiente.pt, https://life.apambiente.pt/  
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 sobre a MONTIS: http://montisacn.blogspot.pt/, (montisacn@gmail.com; Luis Lopes, 

926277545) 

 sobre os parceiros de projeto: 

o BCSD Portugal: http://www.bcsdportugal.org/  

o Play Solutions: http://playsolutions.pt/  

o Agência Portuguesa do Ambiente e Programa de Voluntariado para a Água da ARH-

Algarve: http://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt/, 

http://www.apambiente.pt/,  

o Plantar uma Árvore: http://www.plantarumaarvore.org/  

o SPEA: http://www.spea.pt/pt/  

o MARCA-ADL: http://www.marca-adl.pt/  

o Município de Torres Vedras: http://www.cm-tvedras.pt/   

o ROTA VICENTINA: http://pt.rotavicentina.com/  
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