
 

 

 

Voluntaria-te! 

Participa activamente no nosso trabalho! 

Se tens vontade de contribuir activamente para a conservação do Burro de Miranda e 

para o desenvolvimento do nosso trabalho, vem até à aldeia de Atenor e arregaça as 

mangas! Poderás ajudar-nos nas tarefas diárias de alimentação dos burros, 

manutenção e limpeza dos estábulos, prestação de cuidados veterinários básicos, 

assim como nas diversas actividades anuais que organizamos. 

I. Horário de trabalho: das 08h30 ao 12h30 e das 14h30 às 18h30. No entanto, 

poderá não ser assim tão rígido apelando à compreensão dos voluntários pelas inúmeras 

situações que poderão ocorrer durante o dia e por estarmos a trabalhar com animais. 

 

II. Local de trabalho: Centro de Valorização do Burro de Miranda, situado na 

aldeia de Atenor e/ou Centro de Acolhimento do Burro, aldeia de Pena Branca 

 

III. Condições: 

- A AEPGA assegura o alojamento dos voluntários no Albergue de Teixeira (aldeia 

anexa, a 5 km de Atenor). O Albergue de Teixeira tem uma divisão com beliches e 

oferece os serviços básicos - luz, água quente, chuveiro, WC, cozinha equipada, sala de 

jantar. É necessário trazer saco-cama/roupa de cama e toalhas. Quem preferir ter mais 

privacidade, pode instalar a tenda de campismo no terreno da escola; 

- A AEPGA assegura o transporte entre Atenor e Sendim ou Miranda do Douro, 

aquando da chegada e partida dos voluntários, caso estes não tenham carro próprio; 

- Os voluntários devem assegurar a sua alimentação, tendo para isso duas opções – 

trazer a sua própria comida ou adquiri-la nos mercados e supermercados locais; se não 

tiveres carro próprio – não te preocupes! - poderás aproveitar a ida dos colaboradores 

da AEPGA às compras e juntares-te a eles; 

- Os voluntários devem trazer roupa e calçado apropriado para o trabalho junto dos 

animais, toalhas de banho e saco-cama/roupa de cama. 

IV. Tarefas diárias: 

- Cuidados diários dos burros: alimentação (aveia, feno, ração, água), apoio a 

tratamentos veterinários, escovagem, limpeza dos cascos, atenção a comportamentos 

anormais – a explicar aquando a chegada do voluntário(a); 



- Manutenção diária do centro: limpeza e arrumação, limpeza das manjedouras e 

bebedouros, tarefas pontuais de manutenção (limpeza de estrume, arranjar vedações, 

fazer a cama dos burros, arrumar fardos, limpeza dos cobrejões, suadouros e alforges, 

recolha de lenha dos lameiros adjacentes ao centro); 

- Acompanhamento das caminhadas com burros e apoio nas diversas actividades 

anuais que organizamos;  

- Outras tarefas, a combinar com cada voluntário, conforme a sua formação e 

interesses. 

 

V. Período de voluntariado: 

 

- A AEPGA recebe voluntários durante todo o ano; contudo, os interessados deverão 

propor duas ou três datas alternativas, para que possamos escolher o período mais 

conveniente; 

- O voluntariado não deverá exceder as duas semanas. 

 

 

Se estiveres interessado(a), basta que entres em contacto connosco! 

 

Contactos: 

M. AEPGA Largo da Igreja n.º 48, 5225-011 Atenor (Miranda do Douro) 

T. +351 925790396(7) |E.  aepga@aepga.pt |S. www.aepga.pt |  

F. www.facebook.com/aepga 
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