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LIFE VOLUNTEER ESCAPES | MONTIS e parceiros garantem financiamento LIFE para
Voluntariado Ambiental de escala nacional
Projeto preparatório apoiado pelo Programa LIFE visa apoiar a utilização do European Solidarity
Corps para a Conservação da Natureza

Na sequência de parceria dinamizada pela MONTIS - Associação de Conservação da Natureza e
candidatura em estruturação e consolidação desde há quase um ano, foi assinado no passado dia 18,
em Bruxelas, um novo contrato de financiamento com o Programa LIFE, tendo em vista a execução do
projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES – Volunteer with the European Solidarity Corps for Activities in
Portugal with Ecological Sense (LIFE17 ESC/PT/003), que se inicia a 1 de Janeiro e terá a duração de 3
anos.
O projeto em causa é o primeiro aprovado pelo Programa LIFE a instituições portuguesas tendo em
vista a utilização de voluntariado, promovido sob a égide do European Solidiarity Corps, para
atividades de conservação da natureza e proteção ambiental.
Coordenado pela MONTIS - Associação de Conservação da Natureza, o projeto integra uma perspetiva
de trabalho em rede, em torno desse objetivo comum, com uma parceria alargada e diversificada que
integra entidades do setor privado (BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável, em representação e articulação com várias empresas e Playsolutions Lda, que terá por
funções a comunicação audiovisual), administrações públicas com boas práticas reconhecidas na
dinamização do voluntariado (Agência Portuguesa do Ambiente, através do serviços da ARH-Algarve
e Município de Torres Vedras), e outras associações e ONGA’s portuguesas, de âmbito nacional ou
local, que também já dinamizam atividades de voluntariado, com diferentes públicos e perspetivas
(Plantar uma Árvore, SPEA- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, MARCA – Associação de
Desenvolvimento Local e ROTA VICENTINA - Associação para a Promoção do Turismo de Natureza
na Costa Alentejana e Vicentina). Conta ainda com o co-financiamento, para atividades a desenvolver
naqueles territórios, dos Municípios de Montemor-o-Novo e Vila Pouca de Aguiar.
Com um orçamento de cerca 1,75 milhões de euros e arranque formal no próximo dia 1 de Janeiro, o
projeto é financiado a 65% pelo Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE), prevendo
mobilizar e apoiar quase 200 voluntários, por períodos entre 3 meses e um ano, para atividades
diversas, que abrangem o território do Continente e Regiões Autónomas. Os voluntários em questão,
com idades entre os 18 e 30 anos, irão não só dar respostas concretas a necessidades de conservação
existentes como ainda alavancar a dinamização de atividades de voluntariado com outros públicos
(escolas, IPSS’, empresas, público em geral e associados das organizações parceiras) que se espera
possam mobilizar mais de 100 outras instituições e 2.000 pessoas, ao longo dos 3 anos do projeto.
Com a assinatura de contrato já em conclusão, a reunião de pré-arranque do projeto teve lugar no
passado dia 12 de dezembro, nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente, e marcou o início
dos trabalhos. Estes envolverão, nos primeiros seis meses de 2018, a definição concreta dos Planos
Individuais de Voluntariado para cada um dos voluntários a acolher, bem toda a logística necessária
à sua preparação e posterior receção, que se espera iniciar a partir de Junho.
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Para saber mais:







sobre o projeto LIFE-VOLUNTEER ESCAPES: (volunteer.escapes@gmail.com; Luis Jordão,
939200733; Carolina Barbosa, 912954097)
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/
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 ARHAlgarve: http://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt/,
http://www.apambiente.pt/,
o Plantar uma Árvore: http://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt/
o SPEA: http://www.spea.pt/pt/
o MARCA-ADL: http://www.marca-adl.pt/
o ROTA VICENTINA: http://pt.rotavicentina.com/

