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LIFE VOLUNTEER ESCAPES | Reunião de Parceiros avança com trabalhos 

SPEA apresenta a parceiros possíveis áreas de intervenção 

 

Na sequência das reuniões realizadas em Montemor-o-Novo e Torres Vedras, decorreu ontem mais 
uma reunião de parceiros do projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES – Volunteer with the European 
Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense (LIFE17 ESC/PT/003), que se iniciou 
em Janeiro de 2018. 

Após os primeiros trabalhos, foram já aprovados pela parceria os primeiros Planos Individuais de 
Voluntário e identificadas as áreas e atividades concretas de intervenção no terreno para cerca de 
20 voluntários de longa duração do Corpo Europeu de Solidariedade, dos cerca de 200 que se 
pretende envolver em conservação da natureza e biodiversidade, por todo o país. Três dos Planos 
Individuais de Voluntário têm já resposta, encontrando-se os respetivos voluntários no terreno, por 
parte das respetivas organizações de acolhimento. 

Seguindo a calendarização estabelecida, a reunião foi realizada em coorganização com a SPEA – 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, parceiro que irá ter a seu cargo o acolhimento de 23 
voluntários que irão ser acolhidos nas Berlengas, Sesimbra e Açores. Os voluntários a acolher nestes 
locais irão dedicar-se a apoiar a equipa da SPEA na dinamização de voluntariado para controlo de 
espécies invasoras, monitorização de aves, dinamização de atividades de educação e sensibilização 
ambiental, entre outros, em articulação com outros projetos LIFE e/ou financiados por outros 
programas, que o parceiro tem em curso. 

As apresentações técnicas realizadas permitiram não só conhecer melhor o já vasto trabalho com 
voluntários que é promovido pela SPEA como também as áreas de intervenção previstas para os 
trabalhos concretos do projeto, evidenciando o contributo que os trabalhos propostos terão para 
oferecer uma maior diversidade e qualidade de oportunidades aos voluntários do Corpo Europeu de 
Solidariedade. 

Ao longo do próximo mês os trabalhos do projeto prosseguirão, para idênticos trabalhos, neste caso 
a realizar em Vouzela, sob organização da MONTIS. 

Para saber mais: 

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

939200733; Carolina Barbosa, 912954097) 

 sobre as intervenções do projeto por parte da SPEA: (SPEA: http://www.spea.pt/pt/, 

Alexandra Lopes, alexandra.lopes@spea.pt) 

 sobre o Corpo Europeu de Solidariedade: 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/  

 sobre a MONTIS: http://montisacn.blogspot.pt/ 
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 sobre os outros parceiros de projeto: 

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

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

http://www.apambiente.pt/,  

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

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

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

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

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

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