CHAMADA PARA MONITORES VOLUNTÁRIOS
PROJETO “EXPLORADORES – EXPLORADORES@PPSERRAAÇOR” 2019
Encontra-se aberta uma chamada para dois monitores voluntários para o PROJETO “EXPLORADORES –

EXPLORADORES@PPSERRAAÇOR” 2019 nas seguintes condições:
1. Requisitos de admissão: Estudantes da Licenciatura em Tecnologia e Gestão Ambiental ou da
Licenciatura em Biodiversidade e Conservação da Natureza da Escola Superior Agrária de Coimbra
finalistas ou encontrando-se inscritos no 3º ano no ano letivo 2019/20;
2. Plano

de

trabalhos:

Apoio

à

ação

de

formação

ambiental

“Exploradores

-

Exploradores@PPSerraAçor” 2019, para acompanhamento dos estudantes do ensino secundário
participantes na semana de campo, apoio à realização de todas as atividades técnico-científicas a
realizar e apoio na elaboração dos vídeos de sensibilização (Apêndices I e II). Será emitido um
certificado oficial pela participação na ação.
3. Data e local de realização das atividades: As atividades realizar-se-ão de 9 a 12 de setembro de
2019, na freguesia de Benfeita, Paisagem Protegida da Serra do Açor, conforme descrição do
projeto e plano de atividades em apêndice;
4. Regime de manutenção: Voluntariado, sem direito a bolsa de manutenção, estando asseguradas as
despesas de alimentação, alojamento, deslocação e seguro.
5. Método de seleção: O método de seleção inclui as seguintes componentes: avaliação curricular
(50%) e carta de motivação (50%). Caso o Júri considere necessário, será realizada entrevista aos
candidatos colocados nas 4 primeiras posições, de acordo com a ordenação resultante dos critérios
anteriores. Neste caso, a pontuação final incluirá a avaliação curricular (como acima descrito), com
valoração de 70%, e a entrevista, com valoração de 30%.
6. Composição do Júri de Seleção: Prof. Marta Lopes, Prof. Hélia Marchante e Prof. Rui Amaro.
7. Forma de notificação dos resultados: Os candidatos serão informados dos resultados via e-mail,
não havendo lugar a reclamações.
8. Prazo e forma de apresentação das candidaturas: A chamada de voluntários encontra-se aberta no
período de 22 a 27 de julho de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de: Curriculum Vitae,
carta de motivação e documento comprovativo da situação de inscrição com discriminação das
notas obtidas às unidades curriculares.
As candidaturas deverão ser enviadas por email para mlopes@esac.pt.
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APÊNDICE I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
A Escola Superior Agrária de Coimbra, em consórcio com a Câmara Municipal de Arganil, o Agrupamento de
Escolas de Arganil, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas I.P. e a Junta de Freguesia de
Benfeita desenvolvem de 9 a 12 de setembro de 2019 uma ação de formação ambiental designada por
“Exploradores - Exploradores@PPSerraAçor” 2019.
Esta ação visa a sensibilização e educação ambiental de alunos do ensino secundário do Município de
Arganil, bem como da comunidade em geral, para a valorização e gestão sustentável do território da
Paisagem Protegida da Serra do Açor. Tendo sido iniciado em 2018, este projeto tem a sua continuidade em
2019 com o tema “Gestão sustentável da água”. A edição de 2019 tem três objetivos principais:
•

tornar os participantes embaixadores da Paisagem Protegida da Serra do Açor, cidadãos ativos na
promoção e valorização deste património da região Centro de Portugal;

•

despertar nos participantes o gosto pela natureza e consciencializá-los para a conservação e uso
sustentável dos recursos naturais, em particular da água;

•

sensibilizar e capacitar os participantes para a utilização racional da água, prevenção da poluição,
conservação dos ecossistemas aquáticos e valorização do património cultural e paisagem associado
ao uso da água.

A ação materializar-se-á:
1. numa semana de campo, a realizar na freguesia de Benfeita, Paisagem Protegida da Serra do Açor,
na qual serão desenvolvidas atividades técnico-científicas com vários docentes do IPC-ESAC,
técnicos da CMA e ICNF, e estudantes do ensino superior, que irão acompanhar e apoiar os
participantes durante toda a semana (Apêndice I);
2. em ações de sensibilização da comunidade para a gestão sustentável da água na Paisagem
Protegida da Serra do Açor, através de dois vídeos de sensibilização elaborados pelos
participantes.
A equipa de trabalho do IPC-ESAC é constituída pelos Professores Marta Lopes (responsável pelo projeto),
Rui Amaro, Manuela Abelho, Hélia Marchante, pela Técnica Sandra Santos, e por dois monitores
estudantes, a selecionar.
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APÊNDICE I – PROGRAMA GLOBAL DA SEMANA DE CAMPO
Dia

Período

Manhã

Atividade
Apresentação do projeto “Exploradores Exploradores@PPSerraAçor 2019” e apresentação dos
intervenientes.
Formação em noções básicas de socorrismo.

Local

Centro de Interpretação da
Mata da Margaraça

Almoço
09/09/2019

Tarde

À descoberta da Mata da Margaraça: a biodiversidade e
os recursos hídricos. Caminhada com raide fotográfico.
Momento desportivo de descontração
Jantar

Noite

Manhã

Workshop de construção de colheres de pau e casinhas
de xisto.
À descoberta do ciclo da água: os processos
hidrológicos, os diferentes usos da água, os riscos e a
poluição.

Mata da Margaraça e Fraga
da Pena
Centro Social e Paroquial da
Benfeita
Quiosque Benfeita

Benfeita – Fraga da Pena

Almoço
10/09/2019

Tarde

À descoberta da qualidade da água: a água para
consumo e o depois. Visita de estudo a sistemas locais
de abastecimento e tratamento de água e águas
residuais.

Benfeita - Dreia

Momento desportivo de descontração
Noite

Manhã

11/09/2019

Tarde

Jantar
Tempo livre e preparação do vídeo final.
À descoberta da ecologia no meio aquático.
Almoço
Os riscos para o meio aquático: plantas invasoras.

Jantar
Atividade musical

Tarde

Centro Social e Paroquial da
Benfeita
Quiosque Benfeita

Monitorização da qualidade química e microbiológica da
água.
Almoço

12/09/2019

Mata da Margaraça

Momento desportivo de descontração

Noite

Manhã

Centro Social e Paroquial da
Benfeita

Visita de estudo ao IPC-ESAC: exposição “O ensino na
Agrária de Coimbra”, laboratório de investigação,
campus e exploração agropecuária.

IPC-ESAC

Regresso a Arganil
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