
VAGAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU (SVE) – PORTUGAL 2016

PROJETO “ODEMIRA NA EUROPA”

“Odemira na Europa” é o projeto do Município de Odemira no âmbito do Serviço Voluntário Europeu, Erasmus 

+ /  Juventude em Ação-Mobilidade Juvenil, que contempla a vinda de 6 jovens voluntários europeus durante 

o período de uma ano, (a decorrer em Odemira, Sabóia, Colos, Brunheiras, S. Teotónio, S. Luís…) e o envio de 6 

jovens voluntários do concelho de Odemira, para a europa (Suécia, Estónia e Espanha).

Esta é uma oportunidade dos(as) jovens odemirenses, terem contacto com a realidade europeia, com a oportu-

nidade de vivenciar culturas diferentes e novas experiências de vida.

ÉS CORAJOSO(A), ÉS AVENTUREIRO(A), ESTÁS INTERESSADO(A)?

ESTA MENSAGEM É PARA TI

DURANTE 1 MÊS (sem qualquer despesas a teu cargo) poderás TER A TUA EXPERIÊNCIA NUM DESTES 

PAÍSES, BASTA ESCOLHERES E CANDIDATARES-TE

Mais informações:

Espaço Ojovem-Casa da Juventude de Odemira ( Jardim dos Patos)

Juventude@cm-odemira.pt

283320900 (ext. 3946)

ESTAMOS À TUA DISPOSIÇÃO, AGUARDAMOS O TEU CONTACTO



VAGA 1

GLOBALA KRONOBERG (2 Voluntários)

Data: : 01.07.2016 — 31.07.2016 (1 mês)

Local: Växjö (Suécia)

Organização de acolhimento: Globala Kronoberg

DESCRIÇÃO DO PROJETO SVE 

Globala Kronoberg Globala Kronoberg é um centro internacional em Växjö, na região de Småland na 
Suécia onde são organizados projetos internacionais para jovens (como SVE, intercâmbios, cursos, 
etc).

ALOJAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTES

•	 Quarto individual numa casa em Lessebo (a 30 km de Växjö), cozinha e casa de banho partilhada com 

outros voluntários. 

•	 O voluntário receberá um passe de transporte para as viagens entre Lessebo e Växjö.

•	 O voluntário receberá 2000 SEK (cerca de 200 euros) para a compra de alimentos. O alojamento tem 

cozinha e o voluntário pode cozinhar em casa.

TAREFAS

As atividades planeadas para os voluntários nesse período são as seguintes:

•	 Assistir nas atividades juvenis da organização (workshops, intercâmbios juvenis, etc), tal como a 

preparação de atividades, preparação de material e equipamento para os workshops. Se o voluntário 

assim quiser, haverá possibilidade de ser ele/ela a liderar algumas das atividades planeadas.

•	 Juntamente com um grupo de voluntários, planear e criar workshops sobre áreas de interesse para 

os mesmos (arte, música, etc) para um grupo de jovens entre os 15 e os 21 anos que participará num 

projeto de integração de imigrantes na Suécia.

       • Criar um blog do voluntário, com textos e fotografias sobre a estadia na Suécia, em inglês.



PERFIL DESEJADO DO/A VOLUNTÁRIO/A

O/A voluntário/a deverá:

•	 Interesse em trabalhar com outros jovens de diferentes nacionalidades

•	 Flexível em termos de tempo e de tarefas (os horários de trabalho podem variar assim como as tarefas 

destinadas. Por vezes o dia de trabalho começará às 9 da manhã e terminará às 17.00, de outras vezes 

começará às 15.00 e acabará às 22.00)

•	 Interesse em trabalhar em equipa

•	 Experiência/interesse em organizar atividades para jovens (workshops, atividades ao ar livre)

•	 Interesse em participar em atividades ao ar livre

•	 Residente no concelho de Odemira (preferência)

CANDIDATURA

Os interesses e motivações específicas do/a candidato/a devem ser expressos através de Carta de Motivação 

em Português e Inglês, enviada para juventude@cm-odemira.pt até 15 de maio de 2016.

Não faremos distinção em relação a características étnicas, religiosas, de orientação política ou sexual, nem em 

relação ao grau académico do/a candidato/a.



VAGA 2

ASOCIACIÓN BUILDING BRIDGES (1 VOLUNTÁRIO)

Data: : 01.07.2016 — 31.07.2016 (1 mês)

Local: Madrid (Espanha)

Organização de acolhimento: Asociación Building Bridges

DESCRIÇÃO DO PROJETO SVE 

Este projeto é uma ocasião única para os voluntários que queiram participar no campo da cultura, das artes 

e do património.

ALOJAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTES

Em apartamento compartilhado com outros jovens, para apoiar na sua integração na cidade. Alojamento será 

em quartos duplos partilhados, possibilidade de quartos individuais, quando disponíveis.

TAREFAS

Voluntário(a) será colocado(a) nas atividades e introduzido nos serviços, Os voluntários podem ajudar a equi-

pa do serviço na gestão dos eventos, espaços ou atividades que estão programadas.  O voluntário estará en-

volvido tanto quanto possível em várias iniciativas e atividades, propostas para os grupos locais do território .



PERFIL DESEJADO DO/A VOLUNTÁRIO/A

O/A voluntário/a deverá:

•	 Conhecimentos sobre assuntos culturais

•	 Ter consciência das suas responsabilidades e participação como voluntário do SVE.

•	 Capacidade de contribuir positivamente para o projeto de SVE.

•	 Desperto para um novo modo de vida.

•	 Independente, flexível e com habilidades de trabalho em equipa.

•	 Com iniciativa para realizar um projeto pessoal.

•	 Com habilidades sociais e organizacionais, capaz de trabalhar com outros jovens e organizações.

•	 Interesse em mídias sociais, marketing, internet e tecnologia.

•	 Interesse em desenvolvimento de projeto da UE.

•	 Residente no concelho de Odemira (preferência)

CANDIDATURA

Os interesses e motivações específicas do/a candidato/a devem ser expressos através de Carta de Motivação em 

Português e Inglês, enviada para juventude@cm-odemira.pt até 15 de maio de 2016.

Não faremos distinção em relação a características étnicas, religiosas, de orientação política ou sexual, nem em 

relação ao grau académico do/a candidato/a.



VAGA 3

ASSOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL (1 Voluntário)

Datas: : 01.07.2016 — 31.07.2016 (1 mês)

Lugar: Murcia (Espanha)

Associação de acolhimento: Asociación Cazalla Intercultural

DESCRIÇÃO DO PROJETO SVE

Voluntários de 8 países (21 no total) irão organizar um acampamento de verão para crianças e jovens de 

Lorca (principalmente imigrantes e jovens que não podem pagar para ir para férias com os seus pais). Teatro, 

música, dança, oficinas de arte serão organizadas pelos voluntários europeus em conjunto com a juventude 

local.

ALOJAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTES

Os voluntários irão ficar numa pousada da juventude, com quartos, banheiros, cozinha e zona de estar 

partilhada. Na pousada, há internet, máquina de lavar roupa, cozinha totalmente equipada para que os 

voluntários possam cozinhar (em anos anteriores foram criadas equipas de cozinha com 3,4 pessoas por dia 

para cozinhar para o resto do grupo).

TAREFAS

O trabalho dos voluntários depende do acordo prévio entre cada voluntário e a organização de acolhimento, 

definindo o foco específico de cada um em três áreas principais: 

•	 Youth, visibilidade e divulgação; 

•	 Apoio na coordenação de projetos internacionais;



•	 Apoio na coordenação do centro de Jovens e atividades com os jovens; 

Estas três áreas principais são divididas entre os voluntários, mas também podem ser compartilhadas tarefas 

ou alterações, de acordo com as necessidades e expectativas dos voluntários. 

PERFIL DESEJADO DO VOLUNTÁRIO

O/A voluntário/a deverá:

•	 Motivação para trabalhar com Jovens 

•	 Capacidades artísticas desenvolvidas ou com vontade de desenvolver

•	 Residente no concelho de Odemira (preferência)

CANDIDATURA

Os interesses e motivações específicas do/a candidato/a devem ser expressos através de Carta de Motivação em Por-
tuguês e Inglês, enviada para juventude@cm-odemira.pt até 15 de maio de 2016.

Não faremos distinção em relação a características étnicas, religiosas, de orientação política ou sexual, nem em 

relação ao grau académico do/a candidato/a.



VAGA 4

ESTYES (2 Voluntários)

Datas: 12.07.2016 — 10.08.2016 (1 mês)

Lugar: Condado de Voru no Sul da Estónia (Estónia)

Associação de Acolhimento: Estyes

DESCRIÇÃO DO PROJETO SVE

 Projeto - Alt-Lauri Farm

Aprender fazendo nas “eco-farms” nas belas paisagem da Estónia

Durante anos a EstYES tem vindo a cooperar com fazendas em toda a Estónia para a solidariedade, o respeito 

e apoio prático às populações locais que trabalham no sector agrícola mantendo o estilo de vida tradicional e 

no desenvolvimento de novos projetos. Alt-Lauri Farm é um desses projectos. Esta é uma fazenda orgânica que 

promove um estilo de vida sustentável, e neste campo é proposto aos voluntários que apreciem e partilhem os 

mesmos valores, possam aprender mais sobre o assunto e ajudar as pessoas que aqui trabalham. 

ALOJAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTES

Na quinta, num quarto e / ou no sótão e dormir em camas ou colchões. WC orgânica seca, duche e sauna estão 

disponíveis. Necessário saco de dormir. Os voluntários irão compartilhar as funções de cozinhar refeições e 

a limpeza dos espaços comuns. Durante este trabalho os voluntários alimentar-se-ão principalmente de 

alimentos locais, orgânicos da fazenda. Não se esquecer de receitas de comida típica tradicional do seu país de 

origem para a noite internacional.

TAREFAS

A principal tarefa dos voluntários será a de colher e plantar vegetais (à mão). Além disso, os voluntários vão 

limpar os legumes e torná-los prontos para os consumidores em diferentes lojas de produtos orgânicos em 

todo o país. Os voluntários têm de estar motivados para trabalhar ao ar livre fazendo um trabalho, por vezes, 



bastante físico, sujeitos às condições meteorológicas. Note-se que os voluntários vão trabalhar todos os dias 

úteis e aos sábados de manhã, uma vez que o acampamento acontece no pico da época de colheita.

PERFIL DESEJADO DO/A VOLUNTÁRIO/A

O/A voluntário/a deverá:

O campo está aberto para jovens que tenham interesse em agricultura orgânica e está pronto para verdadeiras 

experiências. Esteja preparado para as condições simples do campo da Estónia. Os voluntários têm de estar 

motivados para trabalhar ao ar livre fazendo um trabalho, por vezes, bastante físico sob mudança das 

condições meteorológicas. Inglês é a língua no acampamento.

• Residente no concelho de Odemira (preferência)

CANDIDATURA 

Os interesses e motivações específicas do/a candidato/a devem ser expressos através de Carta de Motivação em Por-
tuguês e Inglês, enviada para juventude@cm-odemira.pt até 15 de maio de 2016.

Não faremos distinção em relação a características étnicas, religiosas, de orientação política ou sexual, nem em 

relação ao grau académico do/a candidato/a.


