
Apresentação da organização de acolhimento:

Os Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMÉA), Mouvement 
d'Éducation Populaire et d'Education Nouvelle (Centros de Formação em Métodos de 
Educação Ativa – Movimento de Educação Popular e de Educação Nova), são uma associação 
sem fins lucrativos oficialmente reconhecida como complementar da Escola e de utilidade 
pública.

A fim de partilhar e dar vida a estas ideias para o maior número de pessoas possível, os 
CEMÉA escolheram uma ferramenta privilegiada: a formação. Intervêm principalmente nos 
domínios da educação, animação, saúde e ação social.

Durante anos, os CEMÉA têm vindo a conduzir projetos sociais e coletivos. As suas ambições 
militantes visam a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa, em parceria com 
instituições locais, nacionais, europeias e internacionais, públicas ou associativas.

Local da sede: CEMÉA Nord Pas de Calais - 11 rue Ernest DECONYNCK - 59000 LILLE - 
França 

«Animação Sociocultural» em França 

Descrição de funções e missões do Voluntário CES
(Corpo Europeu de Solidariedade)



Missão geral: Animação Sociocultural, no Departamento Europa/Internacional

Missões detalhadas:
Com o apoio de uma equipa voluntária e assalariada dos CEMEA, numa 
abordagem de responsabilidade progressiva, o/a voluntário/a levará a cabo várias ações: 

-   Apoiar as atividades socioculturais no Departamento Europa/Internacional dos 
CEMÉA Nord-Pas-de-Calais durante:
           • Reuniões internacionais
           • Intercâmbios de jovens ou profissionais de animação
           • Noites interculturais

-   Apoiar a equipa “Europe Inter” na animação e dinamização da vida
 associativa;
-   Contribuir para a organização de eventos sociais, culturais e/ou educacionais dentro da 
estrutura, promovendo a participação de públicos do território de 
influência;
-    Promover encontros interculturais através da participação em fóruns 
europeus/reuniões/tempos de intercâmbio, com estagiários e estudantes do 
ensino secundário;
-    Participar em ações de sensibilização para a mobilidade europeia e de 
preparação para a partida em mobilidade, de estagiários de formação profissional ou estu-
dantes do ensino secundário profissional;
-    Participar no acolhimento de estagiários e estudantes do ensino secundário das estruturas 
parceiras internacionais dos CEMÉA NPDC (mobilidade de 
entrada);
-    Propor workshops e/ou saídas, de acordo com os conhecimentos do/a voluntário/a; 
-    Criar ‘posts’ para as redes sociais da associação e dos seus parceiros e 
participar na comunicação em torno das ações realizadas;
-    Manter um contacto regular com KASAPT e apoiar o desenvolvimento desta. 

Dependendo das suas competências e know-how, o/a voluntário/a pode ser 
solicitado a realizar um projeto pessoal por sua própria iniciativa, em ligação com 
a ação dos CEMÉA. 
- Dependendo do seu empenho e das suas necessidades, será oferecida for-
mação para reforçar as suas competências e clarificar o seu projeto profissional. 

Perfil do/a candidato/a: 
Motivação, dinamismo, sentido de relacionamento e acolhimento, abertura aos 
outros, domínio das ferramentas digitais. Idade: mais de 21 e menos de 30 anos.



Dispositivo de receção:
-    O/A voluntário/a europeu/eia será alojado/a em Lille; 
-    Terá acesso à Internet e transporte gratuito;
-    Terá uma conta bancária aberta em seu nome;
-   Receberá uma compensação mensal pela alimentação, sob a forma de uma bolsa e 
dinheiro de bolso.

Formação durante a missão:
De acordo com o seu empenho e necessidades, ser-lhe-ão propostos cursos de formação 
relacionados com a animação sociocultural, a fim de reforçar as suas competências e 
especificar o seu projeto profissional:
- Formação Cívica e de Cidadania: Valores da República e laicidade;
- Formação Cívica de Primeiros Socorros Nível 1 (PSC1); 
- Se desejar: formação em animação (BAFA);
- Iniciação à animação linguística e intercultural;
- Formação para oficinas de preparação para a partida em mobilidade (individual ou 
coletiva).

Início da Missão: Pode iniciar-se rapidamente. Exemplo março 2021. 
Duração da Missão: Até dezembro de 2021 (tem que terminar antes de 31 de dezembro).

Apresentação da organização de envio:
KASAPT - Kapacity, Adaptability, Solidarity, Adventure é uma associação sem fins 
lucrativos que trabalha na área da juventude, educação e formação. 

Missão: Contribuir para a melhoria das pessoas com quem trabalhamos e apoiar o 
desenvolvimento de nossas instituições parceiras. Neste sentido acolhemos ao abrigo do 
programa ERASMUS+ e de outros programas, pessoas que vêm fazer estágios profissionais 
em Portugal. Encontramos as instituições de acolhimento, apoiamos na es
colha de residência, damos aulas de línguas, etc.

Contactos na organização de acolhimento: 
 - Rachel PELLIZZARI : rpellizzari@cemeanpdc.org  
- Valentino USAI : europeinter@cemeanpdc.org 

Contacto na organização de envio: 
- João Teixeira : jteixeira.kasapt@gmail.com


