
Proposta: Voluntariado/Estágio em projectos agroecológicos. 2022 

 
A Maravilha, o Monte Mimo, o projecto Dias Nas Árvores, a Quinta do Pinheiral (Projeto Agrinemus) 

fazem um esforço conjunto de divulgação de oportunidade de voluntariado/ estágio de 6 meses.   

 

No Monte Mimo e no projecto Dias Nas Árvores, será para duas pessoas, uma ou duas pessoas para 

a Maravilha de acordo com as condições descritas abaixo e uma pessoa para o projeto mais a Norte, 

na Quinta do Pinheiral! 

 

Publico alvo:  

Jovens com motivação de experienciar vivências agroecológicas, adquirir conhecimento e 

competências e talvez inspirar-se na construção do seu próprio projecto. 

 

Estes 6 meses de voluntariado/estágio são a oportunidade para aquelas pessoas que estejam 

motivadas a aprender sobre agroecologia o façam om as mãos na terra. 

Caraterísticas que apreciamos! persistência, capacidade de trabalho ao ar livre, criatividade, 

autonomia, simplicidade, atitude responsável, disponibilidade para integrar dinâmicas com crianças.  

 

No dia-a-dia cada projecto irá propor um horário de trabalho que será acordado entre as partes. 

 

PROPOMOS 

Aprendizagem informal partilhada entre todos os voluntários/estagiários. 

Entre os projectos facilitamos uma interação on-line, esta será uma dinâmica de grupo de estudos/ 

tertúlias, onde o objectivo é partilhar o que se vai aprendendo e aprofundando conhecimentos.  

 

SOMOS 

O Monte Mimo com 12 anos de existência, a Maravilha faz 5 anos de vida, o projecto Dias nas Árvores 

nasceu há 11 anos e o projeto Agrinemus há 14 anos e partilham muito das suas vivências, sendo em 

si muito diferentes na sua composição...  

Monte Mimo- terra mais argilosa, tem galinhas, patos, porcos, ovelhas, trabalha com tracção animal, 

está no perímetro de regadio, situa-se numa zona rural onde a agroindústria ocupa a maioria do 

território. 

Maravilha -terra mais arenosa, tem galinhas, jardim de medicinais, é periurbano, grande 

participação dos co-produtores e aqui ainda se cria raízes, alguns trabalhos ainda são para criar 

infraestruturas e uma Amap ao mesmo tempo. 

Dias Nas Árvores -Terra de textura arenosa. Desenvolve uma área de cerca de 7ha de pomar de 



fruteiras diversas e uma área de hortícolas de cerca de 3000m2 no interior do Montado do Freixo do 

Meio. O projecto desenvolve-se de forma autónoma, no interior do Montado do Freixo do Meio que é 

uma quinta com mais de 600 ha com produção animal (vacas, ovelhas, galinhas, perús, cavalos e 

burros) e produção vegetal (hortícolas, olival e vinha). 

Quinta do Pinheiral/ projecto Agrinemus  -Desenvolve-se numa área de cerca de 4hec de: pomar de 

fruteiras diversas e vinha de bordadura;  

uma área pequena hortícola de subsistência, de alimento à nossa unidade de transformação 

existente na quinta bem como a produção de alho seco e cenoura para a AMAP do Porto; culturas 

anuais de leguminosas e cereais que também alimentam a transformação e a venda de proximidade 

e um bosque autóctone com um potencial para várias ideias e que também nos alimenta! 

 

E têm imenso em comum: 

O amor pela Mãe Terra; 

O cuidado pela vida no solo; 

A contínua criação de um sistema que seja em si regenerativo e que nutra a produção de hortícolas 

A produção de horticolas para AMAP/CSA, o que equivale a alimentarem cerca de 25 familias (Monte 

Mimo e Maravilha); frutas e leguminosas (Quinta do Pinheiral e Dias Nas Árvores); 

A experiência em receber voluntários há alguns anos, excepto a Quinta do Pinheiral que se aventura 

pela 1ª vez; 

A intenção de fazer crescer a venda de proximidade, os circuitos curtos e justos de comercialização, 

do bem comum, isto é... o alimento que nos nutre todos os dias 

A produção de alguns dos preparados que utilizam nas hortas como por exemplo: chá de casuarina, 

vermicomposto, chorumes... etc.  

 

ESTAMOS 

O Monte Mimo fica no Alentejo, na Mimosa - Santiago do Cacém 

https://montemimo.wordpress.com/ 

Condições: há um quarto para voluntários e as 3 refeições diárias são em comum. 

Contacto: mimo@ecobytes.net 

 

A Quinta Maravilha fica em Palmela 

https://www.facebook.com/quintamaravilha 

condições: temos uma caravana onde ficam normalmente os voluntários, tem capacidade para duas 

pessoas mas não em camas separadas ou seja poderá ser Um voluntario ou casal/amiges que 

partilhem o mesmo espaço de dormida. Fazemos normalmente duas refeições em comum pequeno 

almoço e almoço o jantar embora seja a cargo da Maravilha os voluntários é que fazem essa gestão, 

temos uma cozinha exterior.  

contacto: quintamaravilha077@gmail.com 

ou 963874296 

 

Projecto Dias Nas Árvores 

O projecto Dias Nas Árvores é um projecto autónomo dentro do Montado do Freixo do Meio, junto à 

aldeia de Foros de Vale de Figueira, no concelho de Montemor-o-Novo. 

http://dias-nas-arvores.blogspot.com 

https://montemimo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/quintamaravilha


Condições: Temos disponível uma casa pequena com wc, sala e cozinha e um quarto onde há uma 

cama de casal e um beliche. Todas as refeições são a nosso cargo, mas apenas o almoço é comum. 

Sendo a gestão do pequeno almoço e jantar a cargo dos voluntários. 

Contacto: diasnasarvores@gmail.com. Telm. 919806434 

 

Quinta do Pinheiral/ Projecto Agrinemus - Em Fornos, Castelo de Paiva (50 km do Porto) 

Espreita o nosso site se nos queres conhecer melhor:  

www.agrinemus.com  

E redes sociais: 

Instagram: #agrinemus17 

https://www.facebook.com/agrinemus17 

Condições:  

- Alimentação e alojamento a nosso cargo. Alojamento na proximidade da quinta. 

- Necessidade de viatura própria. 

- Contribuição de 100 euros por mês para o voluntário. 

- Alguma experiência em Agroecologia, em especial no cuidar da Terra. 

Contacto: info@agrinemus.com. Telm. 931620204 

 

CANDIDATA-TE … Até dia 14 de FEVEREIRO!!!! 

Envia um email para aquele projecto com o qual mais te identificas, onde te apresentas e contas o 

porquê de teres decidido fazer um voluntariado/estágio de 6 meses num projecto agroecológico. 

Coloca-nos as tuas questões, considerações. . .  

 

(English Version) 
 

Our Proposal: Volunteering/internship in agro-ecological projects in 2022 
 

These 6 months of volunteering/internship are the opportunity for those people that are motivated in 

learning about agroecology through practical work. 

We are looking for people who are persistent, willing to work outside, creative, autonomous, simple, 

responsible and available to integrate family dynamics with children. 
 

On a daily basis the schedule will be define by each project and the volunteer.. 
 

Informal learning shared among all volunteers/interns: Between projects we facilitate a monthly online 

interaction, this will be a study group dynamic / tertulias, where the aim is to share what is being learned 

and deepen knowledge.  
 

WHO ARE WE? 

Monte Mimo is 12 years old, Maravilha is 5 years old and the project Dias nas Árvores was born 11 years 

ago. They share a lot of their experiences, yet are very different in their composition...  

Monte Mimo - more clayey soil, it has chickens, ducks, pigs, sheep, works with animal traction, is on the 

irrigated perimeter, is located in a rural area where agro-industry occupies most of the territory. 

Maravilha - more sandy land, it has chickens, medicinal garden, it is peri-urban, great participation of the 

co-producers and here they are still putting down roots, some work is still being done to create 

infrastructure and an Amap at the same time. 

mailto:diasnasarvores@gmail.com
http://www.agrinemus.com/
https://www.facebook.com/quintamaravilha


Dias nas Árvores - soil with sandy texture. It has an area of about 7 hectares of fruit orchards and an area 

of vegetables of about 3000m2 in the Montado do Freixo do Meio. The project is developed autonomously, 

within the Montado do Freixo do Meio, which is a farm of over 600 ha with animal production (cows, sheep, 

chickens, turkeys, horses and donkeys) and vegetable production (vegetables, olive trees and vineyard). 
Quinta do Pinheiral/ Agrinemus - It develops in an area of about 4hec of: orchard of different fruit trees 

and border vineyards; a small subsistence horticultural area, providing food for our existing processing 

unit on the farm, as well as the production of dried garlic and carrots for AMAP in Porto; annual crops of 

legumes and cereals that also feed the transformation and sale of proximity and an autochthonous forest 

with the potential for various ideas and that also feeds us! 

Since 2008, we are in Castelo de Paiva, Parish Fornos, right next to the banks of the Paiva River that 

converge with the Douro River, nearby. 

 

 

These projects have a lot in common: 

The love for Mother Earth; 

The care for a living soil; 

The continuous development of a system that it regenerative itself and that nourishes the vegetable 

production; 

The production of vegetables for AMAP/CSA, which means feeding about 25 families (Monte Mimo and 

Maravilha), fruits and legumes (Dias Nas árvores and Quinta do Pinheiral); 

The experience of hosting volunteers for a few years, except Quinta do Pinheiral; 
The production of some of the preparations they use in the gardens, for example: casuarina tea, 

vermicompost, etc. 

 

WHERE ARE WE? 

The Monte Mimo is located in the Alentejo, Mimosa - Santiago do Cacém Municipality 

https://montemimo.wordpress.com/ 

Conditions: there’s a room for volunteers and 3 daily meals in common. 

Contact: mimo@ecobytes.net 

 

The Quinta Maravilha is in Palmela 

Conditions: we have a caravan where usually the volunteers stay, it’s for two people however there are 

no separate beds, it could be just one one volunteer or a couple/friends that share the same sleeping 

space. We usually have breakfast and lunch in common and, even though dinner is also in charge of the 

Quinta Maravilha, volunteers usually manage it, we have an outside kitchen 

Contact: quintamaravilha077@gmail.com 

or 963874296 

 

Projeto Dias nas Árvores 

The Projeto Dias nas Árvores is an autonomous project inside the Montado do Freixo do Meio, next to the 

Foros de Vale de Figueira village, in de Montemor-o-Novo municipality. 

http://dias-nas-arvores.blogspot.com 

Conditions: There is a small house available with a small wc, living room, kitchen and a room with a double 

bed and a bunk bed. We are in charge of all meals, but only lunch is a common meal, which means that 

volunteers are in charge of breakfast and dinner. 

Contact: diasnasarvores@gmail.com. Phone number: 919806434 

 

https://montemimo.wordpress.com/
http://dias-nas-arvores.blogspot.com/
mailto:diasnasarvores@gmail.com


Quinta do Pinheiral/ Projecto Agrinemus - Em Fornos, Castelo de Paiva (50 km do Porto) 

Please see our site if you want to knows us better: www.agrinemus.com 

And our social networks: Instagram: #agrinemus1 Facebook.com/agrinemus17 

Conditions:  

- Food at our expense. 

- Accommodation at our expense, close to the farm. 

- Contribution of 100 euros per month for the volunteer. 

- Some experiences on agroecology, hands-on. 

Contact: info@agrinemus.com. Telm. 931620204 

 

APPLY… UNTIL February 14th!!!!!! 

Send an email to the project you most identify with, introducing yourself and explaining the reason for 

which you decided to volunteer/intern for 6 months in an agro-ecological project. 

Feel free to share all your questions and observations. 

 

https://www.facebook.com/quintamaravilha

