
Vagas para voluntariado em Marrocos
Serviço Voluntário Europeu
Datas: 01 de Novembro 2011 a 31 de Agosto 2012 (10 meses) 
Local: Marraquexe, Marrocos

Associação de acolhimento: Al Kawtar www.alkawtar.org  
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 2 vagas para voluntariado de 10 meses em Marrocos.  
Todos os interessados devem enviar até domingo 18 de Setembro 2011 para saraserrao@gaia.org.pt o seu 
currículo em francês (com fotogra"a) e carta de motivação em francês, 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 21 de Setembro 2011 publicamos os resultados da selecção.

Descrição do projecto:
O projecto SVE “Apoio à Mulher com de"ciência e valorização do seu saber-fazer” consiste no acolhimento de dois 
voluntários portugueses na associação Al Kawtar. Enquadra-se nos temas da de"ciência e da igualdade de género e 
contribuirá para o desenvolvimento e melhoramento do saber-fazer de mulheres com de"ciências físicas. Al Kawtar 
apoia mulheres de"cientes, marginalizadas pela sociedade marroquina, oferecendo-lhes um centro de dia, com 
ambiente são e devidamente equipado, de modo a permitir a realização de trabalhos de artesanato. Este trabalho 
garante uma remuneração correcta a cada uma das senhoras da associação.

Os voluntários vão participar no quotidiano do centro e apoiar as senhoras a melhorar os seus conhecimentos de 
línguas estrangeiras e de informática. Os voluntários apoiarão também a pesquisa e obtenção de novas parcerias, 
nacionais e internacionais.  

À esquerda: centro de dia e atelier de bordado da associação Al Kawtar
À direita: loja da associação Al Kawtar com as duas voluntárias SVE portuguesas, do projecto antecedente
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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;
• disponibilidade para participar na Formação à Partida dia 24 de Setembro 2011 (Sábado) em Almada;
• [altamente recomendável: ser sóci@ do GAIA com quotas de 2011 pagas1].

Per!l desejado d@ voluntári@:
• ser capaz de comunicar em francês;
• ser tolerante e abert@ em relação à cultura árabe;
• ter motivação para trabalhar com pessoas de"cientes;
• ser auto-motivad@ para apoiar a realização de projectos/ actividades simples com a associação de 

acolhimento;
• ter conhecimentos informáticos básicos (Office e Internet);
• ter interesse e motivação para viver e trabalhar durante 10 meses no bairro tradicional da Medina de 

Marraquexe;
• ter motivação para empregar o conhecimento adquirido, depois do projecto SVE e junto de uma associação 

portuguesa.

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. 

Critério de prioridade na selecção:
• residente no Concelho de Odemira e área circundante;
• sóci@ do GAIA com quotas de 2011 pagas.

Condições para @ voluntári@:
• Cobertura de 90% dos custos da viagem de ida e volta para Marraquexe;
• Alojamento gratuito em casa alugada, sendo garantida a sua privacidade, segurança e bem-estar;
• Alimentação gratuita: almoços na associação (refeições típicas) e subsídio para jantar;
• 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 coordenadora de projecto para apoio à realização das tarefas e mentora 

pessoal;
• Curso da língua local;
• Seguro de saúde;
• Ciclo de preparação e formação em Portugal e em Marrocos: os voluntários deverão ter disponibilidade para 

participar na Formação à Partida (obrigatória) a 24 de Setembro em Almada e no Encontro de Preparação 
no GAIA Alentejo (Aldeia das Amoreiras) em data a de"nir.

Tarefas:
• Apoiar as tarefas quotidianas do centro de dia, o trabalho de artesanato das senhoras e as refeições;
• Apoiar a formação das senhoras, na aprendizagem de informática e línguas estrangeiras;
• Apoiar os meios informáticos de comunicação da associação, incluindo a manutenção do site 

(www.alkawtar.org)
• Apoiar a gestão informática dos stocks (conhecimento básico de Office);
• Apoiar a comunicação e preparação de parcerias com associações europeias.

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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O que te oferece o Serviço Voluntário Europeu:
• 100% despesas de alojamento e alimentação
• 90% custos de viagem de ida e volta para Marraquexe; 
• 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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