O Guia do Promotor da Ecoaldeia de Janas é um documento de suporte à organização e realização das actividades formativas
a partir do ano 2018. Incluí as boas práticas para a organização de formações, tabela de referência de remunerações, apoio e
serviços aos promotores, direitos e deveres e os regulamentos internos subjacentes.
O objectivo principal deste Guia é desenvolver e profissionalizar a oferta formativa e educativa da Ecoaldeia promovendo a
construção de um plano de actividades diverso com formações de curta, média e longa duração. Dado o incremento no
interesse da parte da comunidade aderente e a recente criação da entidade CESA – Centro de Educação para a
Sustentabilidade Ambiental pareceu-nos necessário alargar a equipa de colaboradores/promotores e diversificar a oferta e
as temáticas a trabalhar.
O CESA – Centro de Educação para a Sustentabilidade Ambiental e as prioridades para 2018
Criado em 2017, o CESA procura vir a ser uma das referências em Portugal para a educação não-formal na área da
sustentabilidade com forte foco no estímulo à criação de pequenas empregas e start-ups inovadoras em meio rural.
Em 2018 procurará junto das entidades responsáveis ver reconhecido o seu interesse público e obter uma certificação da
Direcção de Serviços de Qualidade e Acreditação da Direcção Geral do Emprego e das relações de trabalho.
Derivados dos 50 currículos formativos desenvolvidos e uma equipa de perto de 30 formadores, o CESA tem como prioridade
em 2018 a digitalização e disponibilização dos conteúdos formativos, com particular foco na implementação de um sistema
e-learning e multimédia.
A estrutura do CESA é horizontal constituindo o centro de decisão os promotores, os formadores (quando consultados) e a
direcção da Associação Dólmen, que assume a responsabilidade pedagógica do centro, definindo as guidelines e as temáticas
programáticas. Não está limitado o número de produtores, sendo a distribuição das formações por promotor realizada de
acordo com os seguintes critérios em sede de reunião trimestral entre o corpo pedagógico e os promotores:
•
•
•

Competências técnicas do promotor para a temática formativa
Disponibilidade e motivação do promotor para o evento
Equitatividade das oportunidades de trabalho no seio dos promotores

O CESA, dada a sua natureza de promoção cultural é um ramo de actividade da Associação Dólmen, estando as suas
actividades enquadradas nos estatutos da mesma e consideradas no artigo 9º do CIVA, beneficiando portanto da respectiva
isenção fiscal.
I. Boas Práticas para a organização de formações
Um promotor deverá reunir as seguintes valências:
•Compreensão profunda da realidade ambiental e social da sociedade Portuguesa e uma consciência ecológica
desenvolvida
•Facilidades de comunicação oral e escrita
•Conhecimentos mínimos de design gráfico (Photoshop nível 1)
•Conhecimentos desenvolvidos de redes socias e marketing
•Conhecimentos mínimos de webdesign (wordpress nível 1)
Os promotores frequentam uma formação inicial juntamente com a equipa da Associação e cumprem um programa de
acompanhamento e monitorização durante os primeiros 2 meses
A programação é trimestral e é realizado até ao dia 20 do último mês dos trimestres formativos anteriores.
Os trimestres seguem as estações do ano: Inverno: Janeiro, Fevereiro, Março; Primavera: Abril, Maio, Junho; Verão: Julho,
Agosto, Setembro e Outono: Outubro, Novembro e Dezembro
II. Espaços Formativos:
A Ecoaldeia de Janas dispõem de 4 espaços formativos:
• A oficina – apta para formações técnicas e práticas até 12 alunos
• O Salão – Apta para formações teóricas até 30 alunos
• A Sala comunitárias – Apta para formações teóricas até 15 alunos

•

Salão Cultural Aldea – Apta para formações práticas em interior até 20 alunos

No primeiro trimestre de 2018 prevê-se a construção de um anfiteatro interior multi-usos no antigo parque de
estacionamento da Quinta do Luzio com lotação para 100 pessoas.
III. Remunerações e Apoios
A distrinuição dos lucros da acção de formação (cálculo realizado após pagamento da remuneração do formador – ver Guia
do Formadorda acção de formação reparte-se da seguinte forma;
•30% reverte para a Associação Dólmen e o desenvolvimento do projecto Ecoaldeia de Janas (ver ponto b)
•30% reverte para o CESA (ver ponto c)
•30% reverte para o promotor (ver ponto a)
Aplicações monetárias:
a) Aplicação monetária na perspectiva do promotor:
Sendo a Ecoaldeia um projecto de consciencialização ambiental e social é da maior importância que o promotor
de qualquer actividade procure:
•Aplicar as suas remunerações num percurso pessoal ambientalmente e socialmente responsável,
construtivo e consequente
•Seja transparente nos seus desígnios e objectivos profissionais e pessoais junto da sua equipa
•Saiba manter o ciclo de partilha aberto, criando oportunidades profissionais para os demais.
b) Aplicação monetária na perspectiva da Associação:
Compete à Associação Dólmen:
•Financiar o pagamentos das rendas e dos consumos associadas aos espaços formativos
•Manter os espaços formativos em condições regulares de funcionamento
•Criar novas condições e oportunidades para a actividade formativa nomeadamente adquirindo ou
edificando equipamentos necessários.
•Dar suporte directo em toda a logística da formação
c) Aplicação monetária na perspectiva do CESA:
Compete ao CESA aplicar as verbas em:
• Aquisição de materiais e equipamentos formativos
• Financiar a impressão de materiais formativos e publicitários
• Financiar o desenvolvimento das áreas do website correspondentes bem como de videos promocioanais
ou outros meios de divulgação
• Investir no desenvolvimento do projecto
A Direcção
Associação Dólmen

