CONDIÇÕES DO VOLUNTARIADO
Considerando a realização do Festival Tradidanças nos dias 4, 5, 6, e 7 de
agosto de 2022, é necessária toda uma logística montada para o acolhimento
dos inúmeros participantes deste evento. Assim, o voluntariado manifesta-se
como uma colaboração essencial por parte de todos aqueles que pretendem
integrar as mais diversas equipas e, desta forma, contribuir com o seu empenho
e boa disposição para a concretização da edição 2022 do festival.
Para tal, existe um conjunto de Deveres que cada voluntário deve cumprir:
Os voluntários devem apresentar-se no Salão Paroquial de Carvalhais
(40.786825, -8.113305) no dia 3 de agosto, pelas 17 horas (com exceção da
equipa de montagem, que deverá apresentar-se no dia 30 de julho, pelas 11
horas);
O voluntário realiza 16 horas de voluntariado nos 4 dias do festival, o que
corresponde a 4 horas por dia (com exceção das equipas de montagem e
desmontagem), e deve permanecer disponível durante todo o festival;
O voluntário deve cumprir os horários (maioritariamente rotativos)
estipulados pelo coordenador de equipa, que serão divulgados na reunião
de voluntários, no dia 3 de agosto.
Aceitam-se candidaturas a partir dos 14 anos (Voluntariado Júnior).
Os voluntários têm direito a:
ü 1 senha de refeição por dia (*);
ü Alojamento gratuito no campismo do festival;
ü Seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil (durante o
período de exercício das suas funções);
ü Entrada no festival e acesso a todas as atividades do mesmo (fora dos
horários de atividade voluntária);
ü Certificado de participação.
(*) Com exceção da equipa de montagem (ver descrição no fim do documento).

Após o preenchimento da ficha de inscrição disponível no site (separador
Participar/Voluntariado), o voluntário deve aguardar um contacto por parte de
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um membro da organização do Tradidanças, no sentido de confirmar a sua
participação no festival.

As Equipas de Voluntariado dividem-se por setores, e são as seguintes:

I – GESTÃO
•
•

•

Bilheteira: venda de bilhetes (pulseiras), troca de bilhete por pulseira,
informações;
Vendas, Informações e Programação Local: perdidos e achados,
inscrição em passeios, venda de merchandising (livros e CD’s dos artistas),
aplicação de inquéritos da organização (gestão dos participantes,
cumprimento de horários) e acompanhamento dos passeios: “Viagens na
Natureza” e “Viagens de Tradição”.
Comunicação: captação de imagem e vídeo em câmara ou telemóvel
próprio; registo de vários momentos do festival para posterior publicação;
as imagens e gravações serão utilizadas para divulgação, publicidade e
promoção do festival, consentindo o autor esta autorização.

II – PROGRAMAÇÃO
•

•

Espaço Lúdico-Intergeracional, Conversas de Oficina e Laboratório da
Tradição: apoio aos monitores das oficinas, apoio aos oradores e
transmissores
de
conhecimentos,
organização
do
espaço,
disponibilização do material necessário, atender às necessidades dos
participantes;
Apoio às Oficinas, Relaxamentos, Bailes e Manutenção de Palcos:
acompanhamento de artistas, assistência a músicos e monitores, apoio
no som e manutenção das condições gerais do espaço.

III - CANTINA E PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS
•
•

•

Ajudantes de Cozinha: preparação da comida, lavagem da loiça, recolha
de resíduos; manutenção de toda cozinha limpa e arrumada;
Ajudantes no Salão de Refeições: distribuição das refeições, transporte
dos tabuleiros para a cozinha, limpeza de pratos, gestão da separação do
lixo;
Limpeza e Gestão de Resíduos: recolha do lixo, gestão e organização dos
espaços, limpeza geral das áreas do festival.

IV - CONTROLO E LOGÍSTICA
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•

•

•

•

Montagem: colaboração na montagem do festival, nos 4 dias que o
antecedem, e no primeiro dia do festival, 7/8 horas por dia, com direito a 3
refeições diárias, nos 4 dias de funções;
Desmontagem: colaboração na desmontagem do festival, nos 2 dias que
o precedem, 7/8 horas por dia, com direito a 3 refeições diárias nos 2 dias
de funções; devem adquirir bilhete para o Festival, sendo reembolsados
no fim do exercício das suas funções;
Parques - Controlo de Acessos e Viaturas: confirmação da validade das
pulseiras dos participantes e dos dísticos dos veículos autorizados no
recinto;
Gestão do Campismo e Carregamento de Telemóveis: organização do
campismo, atenção ao bem-estar dos que acampam, gestão da
disponibilidade de lugares, disponibilização de informações aos recémchegados; gestão do carregamento das baterias (telemóveis, máquinas
fotográficas, etc.) dos participantes e organização.

V - SERVIÇOS
•
•
•

Bares: entrega de bebidas, manutenção do stock, gestão do espaço,
colaboração com restaurantes e tasquinhas;
Senhas: venda de senhas, cálculo e gestão de dinheiro;
Bengaleiro de Instrumentos: salvaguarda de instrumentos e transporte
de material aos artistas (quando necessário);

NOTA: Recolha e utilização de imagens - durante o Tradidanças a
organização regista as atividades em fotografia e vídeo. Estas imagens e
gravações podem ser usadas para divulgação, publicidade e promoção do
festival, através de vários meios: rádio, televisão, revistas, cartazes, flyers,
placards e internet. O conteúdo poderá ser combinado com outras imagens,
texto, elementos gráficos, filme, áudio e obras audiovisuais, bem como editado,
alterado ou modificado.
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