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Nome do projeto: “Atlântida” 

Tipo de Atividade: Projeto de Voluntariado do Corpo Europeu de Solidariedade   

Duração: 6 meses 

O “Atlântida” é um projeto que visa dar oportunidades aos jovens das Regiões Autónomas da dos 

Açores e da Madeira. É um Projeto de Voluntariado Nacional, que receberá 4 voluntários entre 18 

e 30 anos, para um projeto de 6 meses.  

Perfil do Voluntário  

O perfil do voluntário pretendido é aquele com formação em artes plásticas, artes, artesanato, 

desporto e atividades ambientais. Os locais de trabalho previstos para estes jovens será a Loja 

Social e o Centro de Educação Ambiental de Esposende. Chamamos a atenção a atividade de 

voluntariado poderá sofrer alterações se assim se justificar, devido ao COVID-19.  

Além destas atividades os voluntários serão integrados no grupo de voluntários internacionais da 

SOPRO e serão convidados a participar nas atividades do grupo.   

• Atividades de reflexão sobre temas importantes para a EU; 

• Trabalhar a importância da interação em pé de igualdade, valorizando as diferenças e 

estimulando o diálogo intercultural; 

• Apoio nas atividades diárias; 

• Organizar atividades para promover o Corpo Europeu de Solidariedade e Erasmus+. 

Local de trabalho 

• Os voluntários vão trabalhar na Loja Social e Centro de Educação Ambiental de 

Esposende. A Loja Social é um espaço de doação de bens que depois de feita a triagem, 

os bens em bom estado são colocados na Loja Social onde estarão à disposição das 

pessoas através de troca de bens. O Centro de Educação Ambiental, organiza e promove 

atividades de Educação ambiental junto de Escolas e grupos organizados de jovens. 

• Participação em campanhas solidárias da SOPRO, como a campanha de recolha de bens 

alimentares e de recolha de material escolar, que se realizam 2 vezes por ano nos 

supermercados locais.  

• Outras atividades como angariação de fundos, apoio na mobilidade de outros 

voluntários, apoio em intercâmbios ou outras atividades Erasmus+, ESC ou outras. 

• Contamos com voluntários para organizar novas atividades, podendo ser eventos 

desportivos, culturais, ou outras atividades. 
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Alimentação e Alojamento   

O voluntário vai viver num apartamento/casa partilhada com outros voluntários do Corpo 

Europeu de Solidariedade. Os voluntários têm direito a um quarto duplo, num apartamento 

partilhado com sala de estar e jantar, cozinha, lavandaria e totalmente equipado.  

Subsídio de Alimentação e Dinheiro de Bolso  

235€ por mês.  

Orçamento da viagem – Aeroporto do Porto 

O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Sá Carneiro no Porto. O orçamento apresentado é para 

viagem de ida e volta de avião, comboio e ou autocarro. Táxis ou transportes particulares não 

são reembolsáveis. A SOPRO fará o reembolso da viagem após a entrega de todos os recibos, 

boarding passes e documentos de viagem. Antes de comprar a viagem ou em caso de dúvida por 

favor envie email para susanafalcao@sopro.org.pt 

Valor por participante, viagem de ida e volta 

275 € 

R.A. Açores 

R.A. Madeira 

A melhor forma de chegar à SOPRO, quando aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, apanha 

o METRO até à Estação de comboio de Campanhã e aqui entra no comboio até à Estação de 

Barcelos. 

Horário do METRO: https://en.metrodoporto.pt 

Horários do comboio: https://www.cp.pt/passageiros/en/train-times/Train-time-results 

Por favor, compre apenas bilhete para os comboios IR – InterRegional, U – Urbano or R - Regional. 

Os outros comboios não estão cobertos pelo orçamento de viagem. Recomendamos que 

guarde todos os bilhetes e documentos de viagem originais, caso haja falta de algum 

documento não poderemos reembolsar o documento em falta. Se a viagem ultrapassar o 

orçamento da viagem, não faremos o pagamento do valor a mais.   

SOPRO 

A SOPRO – Solidariedade e Promoção foi fundada em 1996 por um grupo de jovens voluntários, 

estudantes do Colégio La Salle em Barcelos, com o qual continua a manter ligação. A SOPRO é 

reconhecida como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) com o 

Estatuto de Utilidade Pública, sem fins lucrativos.  

mailto:susanafalcao@sopro.org.pt
https://en.metrodoporto.pt/
https://www.cp.pt/passageiros/en/train-times/Train-time-results
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Internacionalmente, a SOPRO tem o programa de Voluntariado em Moçambique, em que 

anualmente envia voluntários Portugueses para Moçambique para trabalhar nas áreas da 

Educação e Desenvolvimento. Nos projetos Erasmus+ a SOPRO recebe e envia voluntários através 

do CES.  

Barcelos  

A cidade de Barcelos faz parte do distrito de Braga e tem aproximadamente 20.625 habitantes. 

Localiza-se a 40 minutos do Porto próximo de Braga, Viana do Castelo, Esposende, Ponte de Lima 

e Famalicão. Barcelos é conhecida internacionalmente pelo Galo de Barcelos e sendo este um dos 

símbolos de Portugal, pelo artesanato e pela Feira semanal, cultura e pelo o Caminho de Santigo 

que atravessa a cidade.  

 

 

 

 

Links úteis 

Site da SOPRO http://www.sopro.org.pt 

SOPRO Facebook https://www.facebook.com/soproongd/ 

Site do Município de Barcelos http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/barcelos 

Facebook do Município de Barcelos https://www.facebook.com/MunicipioBarcelos/ 

O que trazer… 

• Ideias, jogos, atividades criativas, inovadoras e sustentáveis. 

• Não te esqueças de guardar todos os documentos originais de viagem. 

• Medicamentos que possas precisar; 

• Camera fotografica, computador e outros equipamentos que possam ser úteis para o teu 

trabalho. 

• Energia positiva e vontade de mudar o mundo!  

Se tens alguma dúvida não hesites em perguntar!  

 

http://www.sopro.org.pt/
https://www.facebook.com/soproongd/
http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/barcelos
https://www.facebook.com/MunicipioBarcelos/

