
GAIA Alentejo / Centro de Convergência

Vaga para voluntariado :: Espanha 2013
Serviço Voluntário Europeu
Datas: 01 de Outubro de 2013 a 31 de Julho de 2014 (10 meses)
Local: Alburquerque – Estremadura, Espanha
Associação de acolhimento: Colectivo CALA – Taller en Educación y Valores Alternativos
(EI 2010-ES-32) 
 

O  GAIA  Alentejo  anuncia  a  abertura  de  uma  vaga  para  voluntariado  em  Espanha.  Tod@s  @s 
interessad@s devem enviar o seu CV e carta de motivação (em castelhano, inglês ou português) para 
armanda.goncalves@gaia.org.pt  até ao dia 31 de Julho de 2013. Os resultados da selecção serão 
divulgados a té dia 15 de Agosto de 2013.

Descrição da organização:

O CALA – Taller en Educación y Valores Alternativos (http://www.nodo50.org/cala/) é uma organização 
parceira  do  GAIA e  com a  qual  partilhamos  os  princípios  de  actuação  bem como o  objectivo  de 
estabelecer e fortalecer uma rede ibérica de organizações e pessoas que acreditam que “um outro 
mundo é possível” e acima de tudo necessário.

O colectivo conta com uma equipa de cerca de vinte pessoas, sendo que a maior parte colabora em 
regime de voluntariado e a sua gestão é horizontal e participada. 

O projecto CALA tem como objectivos:
• Manter  e  desenvolver  um  colectivo  comprometido,  em  constante  processo  de  auto-

transformação pessoal e de construção como grupo, diverso, igualitário e um centro permanente 
de formação dedicado à realização de oficinas, encontros, campos de trabalho, entre outros;

• Proporcionar  de  forma  modesta  (no  centro  e  fora  dele)  uma  experiência  alternativa  de 
aprendizagem, uma formação baseada no compromisso colectivo e numa vivência esperançosa 
e comprometida;

• Contribuir  para o desenvolvimento de redes (contactos, simpatias e apoios) de forma activa, 
especialmente no apoio à formação;

• Actuar  de  forma especial  no  local,  apoiando  iniciativas  de  desenvolvimento  comunitário  em 
qualquer área de actuação;

• Apoiar  os  colectivos  no  seu  processo  grupal  (toma  de  decisões,  regulação  de  conflitos, 
educação emocional, entre outros).
 

Descrição do projecto:

O/a voluntário/a será integrado no projecto  “Rural Action”, cujas áreas de intervenção serão:
• Participação, organização e gestão de actividades e eventos desportivos

 (  http://www.pmdalburquerque.es/  );  
• Actividades dentro de Centro de Infância

(  http://alburquerque.dip  -
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badajoz.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.94/relcategoria.345/idmenu.1024/chk.9c8e7b  0  
0c03ac292b3f1174af3a5679d.html  ) ;  

• Actividades de educação não formal no projecto CALA (http://www.nodo50.org/cala/);
• Actividades de manutenção e educação ambiental na Aula da Natureza gerida pelo colectivo 

CALA (  http://www.loschozos.org  );  
• Participação no projecto de Democracia Participativa “Utopia”, que envolve o GAIA Alentejo e o 

CALA, como monitor acompanhante, no qual terá a oportunidade de desenvolver competências 
de gestão e dinâmicas de grupos.

Outras informações:
• As tarefas serão apoiadas e planificadas em conjunto com o tutor;
• O CALA entende que @ voluntári@ não deverá levar a cabo tarefas rotineiras ou de elevada 

responsabilidade (estas são normalmente destinadas a pessoas vinculadas à organização);
• A responsabilidade no projecto irá aumentando com a vivência e a experiência adquirida ao 

longo do SVE. Será estimulado que @ voluntári@ proponha ideias e possa expressar-se tendo 
em  conta  os  seus  saberes  e  experiência  prévia,  permitindo  assim  um  intercâmbio  de 
conhecimentos.

Detalhes práticos:
• Horários: Serão cinco dias de trabalho e dois dias de descanso, normalmente de Segunda-feira 

a Sexta-feira, salvo em ocasiões excepcionais e negociados com @ voluntári@ com a devida 
antecedência (como por exemplo a realização de oficinas aos fins de semana).  Horário será das 
10h às 14h e das 17h às 19h, nunca excedendo as 35 horas semanais;

• Reunião semanal: todas as Segundas ou Sextas (definido posteriormente com voluntári@), com 
o tutor para a definição de actividades, partilha e resolução de possíveis problemas, avaliações, 
detalhes práticos, etc.;

• Férias: será facilitado o período de férias para a época do Natal, para que o possam passar em 
família;

• Alojamento: voluntári@ viverá num apartamento alugado e totalmente mobilado na localidade de 
Alburquerque;

• Transporte:  será  disponibilizada  uma bicicleta  uma vez  que  Alburquerque  é  uma localidade 
pequena;

• Outras formações: foi realizada uma parceria com a Universidade Popular para reservar lugares 
para possíveis cursos do interesse d@ voluntári@, tais como yoga, dança, teatro, coro...

Perfil desejado do voluntário:
• com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive;
• nacionalidade portuguesa ou com residência oficial em Portugal;
• jovem desempregad@, com dificuldade em encontrar emprego;
• com motivação para estar num meio cultural diferente do seu, em particular no meio rural em 

Espanha;
• independente, flexível e com mente aberta;
• motivação pessoal para colaborar em projectos de desporto, infância e juventude;
• interesse para trabalhar com as pessoas e em equipa;
• desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, pacífica e justa;
• contacto com o mundo associativo em Portugal, participação activa em distintos movimentos, de 

preferência com objectivos e temas que estejam em consonância com o projecto do CALA;
• conhecimentos básicos de castelhano, uma vez que grande parte da comunidade local somente 

comunica na sua língua materna.
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Critérios de prioridade na selecção (estes requisitos não são excludentes):
• residente no Concelho de Odemira e área circundante;
• sócio  do  GAIA  com  quotas  de  2013  pagas  [para  te  tornares  sócio  escreve  para 

alentejo@gaia.org.pt – a quota é de 25€ ou 15€ para estudantes/ desempregados].

O que te oferece o Serviço Voluntário Europeu:
• 100% despesas de alojamento e alimentação;
• reembolso de 90% custos de viagem de ida e volta; 
• seguro de saúde durante o período do voluntariado;
• aulas da língua, mesada e formação para o voluntariado.

Tudo sobre o Serviço Voluntário Europeu em
www.juventude.pt

Para mais informações não hesites em contactar-nos:
Sara Serrão e Armanda Gonçalves (Coordenação de Voluntariado Internacional no GAIA Alentejo)
GAIA Alentejo/ Centro de Convergência
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
7630-513 Aldeia das Amoreiras – Odemira

Email: saraserrao@gaia.org.pt e armanda.goncalves@gaia.org.pt 
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