
 

 

	

 

	

RESIDÊNCIAS	DE	CONSTRUÇÃO	ANDANÇAS	
2016	

CONDIÇÕES	DE	PARTICIPAÇÃO	
As Residências de Construção do Andanças 2016 destinam-se a participantes em 

regime de voluntariado, que pretendem contribuir para a montagem e construção 

do Festival, familiarizarem-se com o processo de construção de um Festival, 

aprender técnicas de montagem, conhecer novas pessoas, desfrutar do bonito 

espaço da Barragem de Póvoa e Meadas e viver uma semana intensa de trabalho e 

partilha. 

Os participantes das residências de construção serão orientados por um 

coordenador do Festival, com quem deverão articular o seu trabalho.  

As Residências de Construção decorrem durante os meses de Junho e Julho.  

Cada voluntário deverá permanecer e participar durante uma semana, 5 dias 

úteis, respeitando o horário de trabalho (de 8 horas diárias) definido com o 

coordenador. Depois deste período haverá a possibilidade de prolongar a 

residência, dependendo da tarefa, do perfil e disponibilidade do voluntário. Os 2 

primeiros dias de residência terão carácter experimental, ao fim dos quais tanto o 

voluntário como a Organização podem desistir da continuidade da residência.   

As tarefas a desempenhar dependem da área, perfil, competências e necessidades 

de montagem do Festival.  Serão tarefas de apoio à construção e/ou montagem de 

infraestruturas, e/ou preparação/limpeza de espaços do Festival. 

Os participantes das residências de construção terão direito a: 

• Seguro de acidentes pessoais durante o período de voluntariado; 

• 3 refeições por dia  — pequeno almoço, almoço e jantar — durante o 

período de residência; 

• Alojamento em camping no espaço do Festival; 

• Bilhete para os 7 dias de festival. 

As candidaturas efetuam-se por e-mail (info@andancas.net). No e-mail, o 

candidato deverá descrever as suas habilidades, competências e experiência em 

trabalhos de construção e montagem, trabalhos em madeira e com outros 

materiais, e se tem possibilidade de trazer equipamento individual necessário à 

construção. Deve também mencionar a sua disponibilidade, especificando em que 

semana ou semanas poderá realizar a Residência de Construção. 



 

 

	

 

	

Os participantes das Residências não são reembolsados pelas despesas de 

deslocação, mas a Organização procura ajudar na articulação de boleias (dentro 

de Portugal). 

 


