
GAIA Alentejo

Vagas para voluntariado em Timor Leste
Serviço Voluntário Europeu
Datas: 01 de Junho 2012 a 28 de Fevereiro 2013
Local: Baucau, Timor

Associação de acolhimento: NATERRA Associação de Educação para o Desenvolvimento Sustentável
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 9 meses em Timor Leste.  
Tod@s @s interessad@s devem enviar até domingo 26 de Fevereiro 2012 para armanda.goncalves@gaia.org.pt o 
seu currículo (com fotogra"a) e carta de motivação, 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 02 de Março 2012 publicamos os resultados da selecção por email e no site 
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/voluntariado/.

Descrição do projecto:
Hands on Sharing é o projecto de SVE em Timor Leste, focado em Permacultura. Quatro voluntários portugueses 
serão acolhidos pela associação NaTerra. Dois voluntários serão acolhidos por 9 meses, para as vagas a que se refere 
esta chamada. Outros dois voluntários, provenientes da zona rural alentejana em torno da Aldeia das Amoreiras, 
serão acolhidos por 2 meses (Junho e Julho 2012). Todos os voluntários vão trabalhar dentro do tema do Ambiente 
e do Desenvolvimento Sustentável e Local, através de técnicas de Permacultura e junto da comunidade local. Este 
projecto tem também por objectivo conectar as duas organizações parceiras e fortalecer as pontes de cooperação 
entre Portugal e Timor Leste.

Para teres uma ideia: http://www.youtube.com/user/MediaNaTerra

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 2012 pagas1].

Per!l desejado d@ voluntári@:
• ter motivação para trabalhar com as mãos, na natureza, no campo, no terreno;
• ter motivação para trabalhar com média e comunicação (Posição 2);
• ter motivação para organizar actividades para crianças pelo menos 1x por mês, em qualquer área do seu 

interesse;
• ser extrovertid@ e estar pronto a lidar directamente com a comunidade de Baucau, agricultores e pessoas 

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 2012 é de 25€ ou 15€ para estudantes/ desempregados.
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locais;
• ter disponibilidade para conhecer e se abrir a uma realidade cultural muito distinta da portuguesa e ter 

humildade para aprender a aprender;
• ter #exibilidade para se adaptar às condições locais de habitabilidade e trabalho, como instabilidade no 

acesso à electricidade e à Internet (com falhas durante algumas horas do dia) e alojamento simples.

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 os 
voluntários serão introduzidos aos conceitos, técnicas e prática da Permacultura.

Critérios de prioridade na selecção:
• motivação para aplicar o conhecimento adquirido em associação portuguesa, depois do projecto SVE;
• residente no Concelho de Odemira e área circundante;
• original de uma zona rural;
• sóci@ do GAIA com quotas de 2012 pagas.

Condições para @ voluntári@:
• Trabalho de 5 dias por semana, 6 horas por dia (2 dias de férias por mês);
• Inclusão em equipa de trabalho com coordenador de projecto para apoio à realização das tarefas e mentor 

pessoal;
• Cobertura de 90% dos custos da viagem de ida e volta até Timor Leste;
• Despesas pagas e apoio nos processos de vistos e vacinação;
• Despesas pagas para alojamento e alimentação;
• Apoio no valor de 50€ mensais (mesada), para despesas inteiramente pessoais;
• Aulas pagas do idioma local Tetum;
• Seguro de saúde;
• Ciclo de preparação e formação em Portugal e em Timor: os voluntários deverão ter disponibilidade para 

participar em 1 semana de preparação e formação em Permacultura no GAIA Alentejo, Aldeia das 
Amoreiras, entre 25 e 30 de Março 2012 + 1 dia de Formação SVE Pré-Partida a 21 de Abril 2012.

Tarefas:: Posição 1 :: Activista de Jardim e Permaculturista 
• Apoio à manutenção, melhoramento e criação de espaços demonstrativos de Permacultura: sistemas 

integrados e de produção alimentar, com técnicas de agricultura sustentável, animais, viveiros, compostagem, 
biodiversidade;

• Trabalho com sementes e viveiros, cuidando de novas plantas, testando novas espécies e arquivando 
sementes;

• Apoio à criação de estruturas, sistemas de aquacultura, construção com materiais naturais.

Tarefas:: Posição 2 :: Creativ@ e Produtor@ de Informação 
• Apoio à criação de mapas de redes com pontos de interesse (organizações locais e internacionais, recursos 

de materiais, informação ou serviços) para posteriormente estar acessível à comunidade;
• Apoio à criação de informação em formato digital ou manual, como por exemplo pequenos manuais de 

técnicas apropriadas, cartazes, placas informativas para zonas demonstrativas;
• Apoio à base de dados acerca de sementes, plantas, manuais e técnicas, podendo facilitar o acesso a estes 

dados pela comunidade.

Tudo sobre o Serviço Voluntário Europeu em
www.juventude.pt
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Para mais informações não hesites em contactar-nos:
Sara Serrão e Armanda Gonçalves (Coordenação do 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 / armanda.goncalves@gaia.org.pt 
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