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Vagas para voluntariado no Perú
Serviço Voluntário Europeu
Datas: 01 de Novembro 2011 a 31 de Outubro 2012
Local: Perú

Associação de acolhimento: ANIA Asociación para la Niñez y su Ambiente www.mundodeania.org 
Associação coordenadora: ESDIME Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste www.esdime.pt 
Associação de envio: GAIA Grupo de Acção e Intervenção Ambiental – Núcleo do Alentejo www.gaia.org.pt 

O GAIA Alentejo tem o prazer de anunciar a abertura de 6 vagas para voluntariado de 1 ano no Perú. Todos os 
interessados devem enviar até domingo 24 de Julho 2011 para saraserrao@gaia.org.pt o seu currículo em espanhol 
(com fotogra"a) e carta de motivação em espanhol, descrevendo porque desejam participar neste projecto 
especí"co e a sua motivação para aplicar o conhecimento adquirido numa associação portuguesa, depois do 
projecto. No dia 1 de Agosto publicamos os resultados da selecção.

Descrição do projecto:
Terra das Crianças é o projecto de voluntariado em grupo, por um ano, dedicado a trabalhar com crianças sobre o 
ambiente, a natureza, a Mãe Terra, segundo a metodologia da Terra das Crianças (Tierra de Niños, ver 
www.mundodeania.org). Seis jovens portugueses serão colocados dois a dois em 3 projectos distintos onde a 
metodologia está a ser aplicada, em diferentes localizações no Perú:

Projecto “Vida en Mis Manos”, Huarcapay
Este projecto decorre na escola pública de Huarcapay, na região de Cusco, a 30min de autocarro da cidade de Cusco, 
a uma altitude de cerca 3050m. Encontra-se rodeado pelo parque arqueológico de Pikillaqta, perto do lago de 
Huarcapay, zona protegida pela sua biodiversidade. O projecto “Vida en Mis Manos” envolve 35 crianças, com 
idades entre os 6 e 16 anos, a quem foram atribuídos 2500m2 para gerirem e cultivarem. Cada criança tem o seu 
próprio pedaço de terra, onde criar vida para si, para partilhar com os outros e para a Mãe Terra. Além do terreno na 
escola, as crianças têm as suas Terrinhas em casa, numa iniciativa que também será apoiada pelos voluntários.

Projecto “Hogares en Alto Larán”, Chincha
Este projecto compreende as iniciativas de Terra das Crianças em casa dos meninos e meninas de Alto Larán, 
província de Chincha, região de Ica, a 200km da cidade de Lima (3 horas de autocarro). “Hogares en Alto Larán” 
começou em Abril 2009 com 12 crianças e inclui actualmente mais de 80 crianças dedicadas à preservação do 
ambiente. Cada criança criou a sua Terrinha dentro ou fora da sua casa e deu-lhe um nome especial. O objectivo 
actual do projecto é forti"car e disseminar Terra das Crianças no distrito de Alto Larán e publicitar a experiência.

Projecto “TiNi Chavín de Huántar”, Chavín de Huántar
Este projecto localiza-se na pequena cidade de Chavín de Huántar, na região rural de Ancash, a 3200m de altitude. 
A cidade encontra-se a 3 horas de distância da cidade de Huaraz, capital da província de Ancash, rodeada por uma 
paisagem preciosa. O projecto inclui uma escola pública onde 300 crianças estão envolvidas na Terrinha, mais 25 
famílias locais. O objectivo para este ano é fortalecer as iniciativas existentes e atingir outras escolas da região.
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Critérios de elegibilidade d@ condidat@: 
• com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive;
• nacionalidade portuguesa ou com residência o"cial em Portugal;
• nunca ter feito Serviço Voluntário Europeu;
• [altamente recomendável: ser sóci@ do GAIA com quotas de 2011 pagas1].

Per!l desejado d@ voluntári@:
• ter no seu coração Amor pelas crianças;
• ser cidadã@ com consciência ambiental;
• ser dinâmic@ e extrovertid@;
• ter espírito de auto-iniciativa e solidariedade;
• ser capaz de trabalhar em grupo e ser aberto a técnicas de participação;
• ter interesse e motivação para permanecer 1 ano junto de comunidades locais e indígenas do Perú.

No processo de selecção não existem quaisquer distinções dos candidatos em relação ao género, contexto social de 
origem, cultura, religião, orientação sexual ou formação académica. Não são exigidas competências formais, já que 
qualquer pessoa com Amor por crianças pode aprender e aplicar a metodologia da Terra das Crianças.

Critério de prioridade na selecção:
• residente no Concelho de Odemira e área circundante;
• original de uma zona rural.

Condições para @ voluntári@:
• Cobertura de 90% dos custos da viagem de ida e volta até ao Perú;
• Alojamento gratuito em casa alugada ou em casa de famílias locais, sendo garantida a sua privacidade, 

segurança e bem-estar;
• Alimentação gratuita, preparada pela comunidade local e respeitando as suas necessidades (por exemplo, se 

tiverem alergia a determinados alimentos ou se forem vegetarianos);
• Trabalho de 5 dias por semana, 30 horas por semana, com direito a um mês de férias;
• Apoio no valor de 75€ mensais, para despesas inteiramente pessoais;
• Inclusão em equipa de trabalho com coordenador de projecto para apoio à realização das tarefas e mentor 

pessoal;
• Curso da língua/ idioma local;
• Seguro de saúde;
• Ciclo de preparação e formação em Portugal e no Perú: os voluntários deverão ter disponibilidade para 

participar em 1 semana de preparação na Terra das Crianças do GAIA Alentejo (Aldeia das Amoreiras).

Tarefas:
• Apoiar e organizar passeios de observação na natureza;
• Apoiar a criação e manutenção das áreas ecológicas, juntamente com as crianças;
• Ajudar a construir e/ou manter vedações, caminhos e sinais pintados;
• Apoiar e propôr actividades criativas, como pintura, desenho, dança, teatro, música, etc;
• Apoiar as crianças nas suas Terrinhas em casa;
• Ajudar a organizar eventos simples com e para a comunidade local;
• Apoiar a elaborar materiais didáticos;

1 A "liação no GAIA permite apoiar todo o programa de Voluntariado Internacional desenvolvido por esta ONGA (Organização Não- 
Governamental de Ambiente) e assim criar esta e muitas outras oportunidades para todos os jovens interessados.  Para te tornares sóci@ 
escreve para alentejo@gaia.org.pt – a quota de 2011 é de 25€ ou 15€ para estudantes/ desempregados.
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• Ensinar inglês ou outra língua do seu conhecimento;
• Documentar e apoiar à disseminação do projecto;
• Desenvolver o intercâmbio entre crianças de Portugal e do Perú.

O que te oferece o Serviço Voluntário Europeu:
• 100% despesas de alojamento e alimentação
• 90% custos de viagem de ida e volta até ao Perú; 
• seguro de saúde durante o período do voluntariado;
• aulas de 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 (Coordenadora de Voluntariado Internacional no GAIA Alentejo)
GAIA Alentejo/ Centro de Convergência
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
7630-513 Aldeia das Amoreiras – Odemira

Tel: 283 925 032
Email: saraserrao@gaia.org.pt
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