
 
 

 

Programa de Homestay - Voluntariado em desenvolvimento comunitário 

 

A vila de Pedra de Lume tem um papel histórico muito importante no desenvolvimento 

da Ilha do Sal, em Cabo Verde. Devido à presença de salinas naturais, foi local de exploração e 

importação de sal para diferentes regiões do mundo, e atualmente, é considerado um ponto 

histórico e cultural de Cabo Verde. Além disso, a praia de Pedra de Lume tem uma grande 

relevância ambiental, uma vez que é um local essencial para desova de tartarugas marinhas, 

como a tartaruga cabeçuda, espécie ameaçada de extinção. Já as salinas são ponto de parada 

para diversas espécies de aves migratórias, e ao sul de Pedra de Lume, se encontra também a 

Baía de Parda, um importante berçário de tubarões.  

 

Devido à presença dessa rica biodiversidade, Pedra de Lume também é uma região de 

relevância econômica para a comunidade local, uma vez que as Salinas e a Baía de Parda são 

dois dos principais pontos turísticos da ilha do Sal. 

Ainda que apresente um grande potencial, essa vila de pescadores tem uma grande carência no 

aproveitamento de todos os benefícios oriundos das atividades turísticas e econômicas que 

ocorrem ao seu redor. O programa de Homestay – hospedagem domiciliar – tem como objetivo 

promover uma alternativa econômica sustentável para a vila de Pedra de Lume, ao mesmo 

tempo que impulsiona a renda das famílias participantes assim com a proteção da 

biodiversidade local.  

 

Com a participação de voluntários no programa de Homestay de Pedra de Lume, é 

possível reforçar a sustentabilidade da conservação dos recursos naturais no local, oferecendo 

novas oportunidades de desenvolvimento econômico na comunidade, ao mesmo tempo que o 

voluntário ganha relevante experiência ao trabalhar diretamente no desenvolvimento da 

comunidade. 

 

No momento, o Projeto Biodiversidade conta com três casas participantes do programa 

na comunidade de Pedra de Lume. Para participar do programa de Homestay, as famílias – 

principalmente as mulheres, público-alvo do projeto – receberam várias formações de 

capacitação, além de receberem um apoio financeiro para o preparo da casa. Os voluntários 

internacionais têm a oportunidade de contribuir desenvolvendo tarefas de conservação e apoio 

comunitário, como workshops e outros.  

 

Se você está procurando colocar em prática seus conhecimentos de sobre 

desenvolvimento comunitário agregado a educação e proteção ambiental, de uma maneira 

significativa, ao mesmo tempo que conhece uma ilha com cultura e história ricas e com uma 

natureza deslumbrante, essa oportunidade é para você! Nós recebemos um limitado número de 

voluntários por vez, e estamos buscando por pessoas que realmente queiram fazer algo diferente 

e significativo durante o tempo livre, e que estejam preparadas por um trabalho desafiador, mas 

muito gratificante. 

 



Como voluntário, o seu papel principal será de desenvolver atividades sociais de acordo 

com a sua experiência e com o acordado com a equipe local, além de realizar atividades de 

conservação ambiental como patrulhas noturnas em praias de desova de tartarugas marinhas em 

companhia da equipe de tartarugas marinhas do Projeto Biodiversidade. Você também poderá se 

envolver em outras atividades como limpeza de praias, aulas nas escolas locais e workshops 

com a comunidade. 

 

Os voluntários ficam hospedados numa casa de família em Pedra de Lume, onde têm 

um quarto (que poderá ser compartilhado com outro voluntário) e uma casa de banho que 

poderá ser compartilhado com a família. O pequeno almoço e o jantar estão incluídos, havendo 

a possibilidade de ter-se o almoço na casa de família também, mediante acordo previa com a 

senhora da casa. Voluntários trabalharão 6 dias por semana, tendo 1 dia livre por semana para 

explorar a ilha, visitar a cidade de Santa Maria, fazer esportes aquáticos, ou simplesmente 

relaxar! 

 

Para participar do programa de Homestay, é necessário: 

 

 Ter no mínimo 18 anos; 

 Ser fluente ou com bem entendimento de Português e/ou criolo Cabo-verdiano; 

 Disponibilidade mínima de 3 semanas; 

 Capacidade de viver em uma casa com condições simples (sem ar condicionado, sem 

televisão à cabo, sem wi-fi); 

 Capacidade de conviver e trabalhar com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. 

 

Contribuição dos voluntários: 

 

A contribuição dos voluntários inclui acomodação, recursos como água e eletricidade, e 

refeições (pequeno almoço e jantar). As refeições são simples, mas as famílias podem acomodar 

necessidades como dietas vegetarianas/veganas. A contribuição dos voluntários é direcionada 

para a família participante do programa, como fonte de renda e manutenção do programa. 

 

Uma semana:  210€ - 23.000 CVE 

Duas semanas:  352€ - 38.800 CVE 

Três semanas:  460€ - 50.700 CVE 

Cada  dia adicional:  15€ - 1700 CVE 

 

Durante a sua chegada, será solicitado o pagamento de 100 Euros (11.000 CVE) como 

fiança, para cobrir quaisquer perdas de equipamentos e/ou materiais da casa de homestay e/ou 

do Projeto Biodiversidade. Caso essa fiança não seja utilizada, será devolvida integralmente 

para o voluntário no final da sua participação. Assim que a participação do voluntário tenha sido 

definida, o voluntário deverá pagar metade do valor da estadia como forma de reservar a sua 

participação e preparar a casa para a sua chegada. Esse pagamento garantirá que seu lugar seja 

reservado, pois temos espaços limitados e a demanda é grande. O pagamento não será 

reembolsado se você cancelar seu voluntariado - a menos que o cancelamento seja devido a 

proibições de viagem e/ou restrições de voo, como resultado da pandemia. O restante das taxas 

de participação deverá ser pago na chegada em Pedra de Lume. Se, uma vez chegando ao 



projeto, você decidir partir antes da data final estabelecida, sua contribuição total não será 

reembolsada (isto não se aplica a fiança, que será devolvida).  

 

Benefícios: 

 

Os voluntários terão alojamento durante sua estadia na casa de homestay. Além das 

refeições e acomodação, passar um tempo com o nesse programa lhe dará uma oportunidade 

incrível de trabalhar de perto com a comunidade local além de trabalhar na proteção de espécies 

ameaçadas como tartarugas marinhas, contribuindo diretamente para sua conservação.  

 

Data de participação: 

 

Recomendamos fortemente uma estadia de pelo menos 3 semanas, mas a estadia 

mínima é de 1 semana. Algumas companhias aéreas só voam para a Ilha do Sal em dias 

específicos da semana, dependendo de onde voam. Por favor, confirme com nossa equipe as 

melhores rotas para a Ilha do Sal antes de adquirir seus voos, teremos o maior prazer em ajudar 

você. O período de participação dos voluntários é de 1 de fevereiro a 30 de novembro. Os 

voluntários podem se inscrever em qualquer momento durante toda a temporada.  

Para maiores informações, não hesite em nos contatar em volunteer@projectbiodiversity.org  

Você pode consultar nosso site de perguntas frequentes em www.projectbiodiversity.org/faqs 

 

Você pode ver alguns vídeos do nosso trabalho no nosso canal do YouTube e nas nossas 

redes sociais (Instagram, Facebook, e Twitter). O nosso trabalho com tartarugas marinhas foi 

recentemente gravado pela BBC One na segunda temporada de Animals with Cameras. No 

passado, conversamos com a BBC Earth sobre as diferentes ameaças que as tartarugas 

enfrentam em na Ilha do Sal. A BBC Earth também acompanhou nossa equipe de aves marinhas 

trabalhando com o rabo-de-junco em 2017.  

 

COVID-19: 

 

Saúde e segurança têm sido nossa prioridade durante esta pandemia e como uma 

organização multicultural, estamos comprometidos em garantir a saúde e segurança da nossa 

equipe, voluntários, colaboradores e comunidades das quais fazemos parte, enquanto 

continuamos com nossos esforços de desenvolvimento comunitário e conservação na Ilha do 

Sal. 

Por esse motivo, todos os voluntários devem ter um seguro de viagem abrangente antes de se 

juntarem a nós.  
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