
O Guillermo juntou-se a nós, diretamente de
Sevilha, para a campanha de remoção de
exóticas de 2017 pelo período de 3 semanas. No
final colocamos-lhe algumas questões:

1 – Como descreverias a tua experiencia enquanto voluntário na campanha de remoção de
exóticas do Projeto LIFE Saramugo?

Eu diria que esta campanha me ajudou a perceber melhor a relação histórica entre o
saramugo e as restantes espécies, nativas e exóticas e qual a importância de colocar
em prática este projeto de conservação.

2 - O que mais gostaste da experiência adquirida nas ações de voluntariado?

Aquilo que mais gostei foi das pessoas que conheci e do conhecimento que adquiri
com elas. Sendo de outro país (Espanha) a experiência foi muito enriquecedora
também pela partilha de culturas entre os diferentes participantes.

3 - O que mais te surpreendeu nesta experiência?

Fiquei surpreso com o esforço e a alegria que as pessoas que trabalham neste
projeto tinham todos os dias de trabalho, por vezes, contra todas as probabilidades.
Eu considero-me um trabalhador esforçado, mas o grupo responsável pelo trabalho
de campo deste projeto mostrou- me que se pode ser um trabalhador melhor e
superar-se dia após dia.

4 - De que forma contribuiu esta experiência para o teu desenvolvimento pessoal?

Esta experiência, como mencionei anteriormente, mostrou-me o esforço com que as
pessoas trabalham neste projeto, ano após ano, apesar de todos os
constrangimentos. Elas acreditam no trabalho que estão a fazer, e mais pessoas
deviam ter conhecimento sobre as tarefas importantes que estão a levar a cabo em
prol do meio ambiente, e também das pessoas.

5 - Recomendarias esta experiência a um amigo?

Recomendaria esta experiência a quem gosta do campo, e também a quem não
gosta. Na verdade, eu vi muitas pessoas diferentes a ajudar durante a minha estadia,
e estavam sempre a sorrir. Por isso, se gosta de conservação e quer conhecer e
aprender mais sobre este projeto de conservação, eu recomendo que participe, ajude
e conheça as pessoas incríveis que fazem parte deste grupo.

Da equipa do LIFE Saramugo: obrigado pelo teu trabalho Guillermo.
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