
 

 
 

 
Tipus de projecte 

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
(pot ser de curta o llarga duració) 

Nom del projecte  
LIFE volunteeer ESCAPE 

Temàtica Medi ambient 

Lloc Portugal (hi ha diferents llocs on pots fer el voluntariat) 

Dates i duració Pot ser de curta o llarga duració (mínim 2 mesos, 
màxim 12 mesos) 

 Al principi del voluntariat ho has d’acordar amb l’entitat 
d’acollida. 

 És possible realizar el projecte fins el 30 juny del 
2021. 

Nombre de places 
disponibles 

12 places 

Data límit  

 Unes setmanes abans de començar el projecte 
(si ets organitzat i t’inscrius amb temps, tens més 

possibilitats de ser escollit) 

Organització 
d’acollida 

 
LIFE volunteeer ESCAPE 

 Aquesta és l’entitat que ho organitza. Però amb aquest 
projecte tens la possibilitat de visitar moltes associacions 

en el mateix voluntariat (més informació a l’infopack) 

Descripció/ 
Tasques/ 

Característiques 

El projecte LIFE volunteeer ESCAPE és un projecte de 
voluntariat de llarga duració per adults joves d’entre 18 a 30 
anys, que es vol oferir com a voluntari per a conservació de 
caràcter per a un mínim de 2 mesos (42 dies de voluntariat). 

 
El projecte és una societat entre 9 associacions a 
Portugal que treballa en diferents àmbits per a la 
conservació ambiental; n’hi ha que fan una feina més 
de conscienciació en escoles o empreses, altres que 
fan una feina més al camp amb plantacions o espècies 
invasores, altres amb rutes de turistes, controlant 
flora i fauna, etc. 

 
El coordinador del projecte és Montis, una ONG de 
conservació del medi ambient, amb l’objectiu de conservar 
terres abandonades a Portugal, assistir als processos naturals 
d'evolució i regeneració. 



 

Montis col·labora amb altres entitat amb diferents objectius: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació i 
com inscriure’s 

• Entitats públiques, nacionals i locals, administracions 
(Agência 

Portuguesa fer Ambiente, l'agència nacional al càrrec de 
pòlisses mediambientals, i Município de Torres Vedras, un 
municipi coster al centre de Portugal); 
• feines de conservació   (SPEA   -   Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves, Plantar uma 
Árvore – Associação, MARCA – Associação de 
Desenvolvimento Local); 
• promotors actius de pràctiques sostenibles en activitats 
econòmiques (BCSD Portugal - Conselho Empresarial 
para 
o Desenvolvimento Sustentável, la branca nacional del 
Consell de Negoci Mundial per a ROTA VICENTINA - 
Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa 
Alentejana e Vicentina, una associació que tracta turisme 
sostenible damunt el Vicentina costa de Sud-oest Parc Natural. 

Infopack del projecte: 
 
https://bit.ly/31YiWWs 
 

 
Per inscriure’t, has d’escriure un correu 

a: volunteer.escapes@gmail.com 
Adjuntant: 

                             -Currículum Vitae (en anglès) 
-Carta de Motivació (en anglès) 

 
 


