
MISSÃO DE VOLUNTARIADO DE GRUPO  

JULHO 2020 – Portugal 

 

Data da missão: Do 11 ao 26 de julho (2 semanas) 

Localização : Arrimal, Portugal 

Sujeito da missão : Ambiente, biodiversidade e desenvolvimento durável 

Apresentação : A Maison de l’Europe de Tours propõe uma missão de voluntariado de 

grupo de 2 semanas na quinta pedagógica da Vertigem, o nosso parceiro em Portugal. 

Durante esta missão, o grupo - composto por 14 jovens (10 franceses e 4 portugueses) – 

vai trabalhar em : 

 

- Atender às necessidades da quinta (biológica) :cuidar dos animais, horticultura 

(plantação, regar, colheita…),recolhida e secagem de plantas  aromáticas; 

- Preparar produtos locais (mel, queijo, pão, compota…) e artesanais (cerâmicas) ; 

- Contribuir para acções de protecção da natureza: limpeza e preservação do parque 

natural protegido, acções de reciclagem, acções de conscientização...; 

-  De acordo com as necessidades e preferências, os voluntários poderão intervir 

pontualmente em outros domínios (ex: renovações de edifícios / cercas, ajudas 

diversas ...) 

 

Custo: Gratuito. A totalidade da missão é livre de custos (transporte, alojamento e comida) 

em troca do investimento dos voluntários na missão, alem disso, cada jovem vai receber 

«dinheiro de bolso» para os seus gastos extras pessoais. 

 

Numero de vagas : 4 

 

Para participar é preciso :  

- Ter entre 18 e 30 anos 

- Ter nacionalidade dum dos estados membros da União Europeia (excepto francesa) 

- Ter um nível básico de francês 

 

Informações importantes : 

- O tempo de missão serão 35h por semana 

- Um tutor vai vos acompanhar durante a missão  

- As animações durante os tempos livres (tardes, fins-de-semana) serão colectivas 

 

INSCRIÇÕES ATE 3 DE MAIO 2020 
 

 

Para se inscrever :  

1. Descarrega a ficha de inscrição no nosso site http://maisoneuropetours.fr/ depois 

carrega em Mobilité européenne > Projet MOVE > Volontariat de groupe  

2. Enviar por e-mail para mobilite.mdetours@gmail.com 

 

Para mais informações,  podes-nos contactar por telefone 00332.47.20.05.55 ou por  

e-mail mdetourssve@gmail.com  

  

http://maisoneuropetours.fr/
mailto:mobilite.mdetours@gmail.com
mailto:mdetourssve@gmail.com


A Vertigem é uma organização sem fins lucrativos, 

fundada em 1996. A associação desenvolve 

atividades relacionadas ao meio ambiente e à 

juventude aos níveis regionais, nacionais e 

internacionais. Situa-se em Arrimal, no oeste de 

Portugal, a 144 km a norte de Lisboa e a 200 km a 

sul do Porto. 

 

Durante o voluntariado, ficará na Residência 

Ecológica de Bezerra, que está localizada no 

coração do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros e oferece uma bela paisagem. É um 

lugar onde o contato com o meio rural e a flora local 

é privilegiada. A agricultura é praticada de forma 

biológica e respeita o meio ambiente local.  

 

 

Durante o tempo livre, o voluntário terá acesso à 

piscina da quinta pedagógica dos Cucos, pode fazer 

caminhadas e andar de bicicleta na serra do Parque 

das Serras de Aire e Candeeiros, etc. 

 

 

 

 


