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SEMINÁRIO 

”Voluntariado para a Conservação da Natureza” 
 

 
Realiza-se, no dia 10 de setembro, entre as 9h00 e as 17h30, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Gaia, o Seminário “Voluntariado para a Conservação da Natureza”, no 

âmbito do projeto LIFE Volunteer Escapes. 

 

O objetivo deste evento é a partilha de diferentes visões e experiências sobre este tipo de 

voluntariado, bem como a reflexão sobre a sua sustentabilidade e continuidade pós – LIFE. 

 

Neste contexto, o programa do seminário contempla a comunicação de várias experiências 

de voluntariado para a conservação da natureza que serão apresentadas por representantes 

de associações, municípios, parques naturais e empresas, bem como sessões de trabalho 

paralelas envolvendo todos os participantes, no âmbito das quais será feita uma reflexão 

sobre a atividade do voluntariado no presente e as perspetivas para o futuro. 

 

O projeto Life Volunteer Escapes é um dos quatro apoiados pelo Programa LIFE, em toda a 

Europa, com vista a ensaiar e avaliar a viabilidade de recorrer a voluntários do Corpo Europeu 

de Solidariedade para apoiar atividades de conservação da natureza e biodiversidade.  

 

É um projeto LIFE Preparatório, o que significa que se destina a gerar informação e 

conhecimentos que possam ter, após a sua conclusão, uma aplicação mais alargada. 

 

O projeto envolve uma parceria alargada de várias organizações com trabalho anterior no 

acolhimento e dinamização de voluntariado para diversas atividades de conservação da 

natureza e biodiversidade, bem como organizações que têm promovido trabalho 

complementar nestas áreas, nomeadamente a Montis – Associação de Conservação da 

Natureza (coordenador); a Agência Portuguesa do Ambiente; o Município de Torres Vedras; 

a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; a Associação Plantar uma Árvore; a 

MARCA – Associação de Desenvolvimento Local; o BCSD Portugal – Conselho Empresarial 

para o Desenvolvimento Sustentável; a ROTA VICENTINA – Associação para a Promoção do 

Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina e a PLAYSOLUTIONS – Audiovisuais. 
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