
O que é o Fair Saturday?

24h para desfrutar da arte, cultura e conhecer o trabalho de vários
projectos sociais da cidade. O objectivo é provocar uma grande
mobilização em torno da arte e da cultura no dia seguinte à Black Friday,
para compreender, colaborar e conhecer em primeira mão o tecido
artístico e social da cidade através de um festival aberto, de compromisso
e diversão.

Este ano decorrerá no dia 26 de Novembro

O voluntariado é um pilar essencial para que o festival seja um sucesso!
Por conseguinte, o vosso papel é muito importante, pois será o rosto da
equipa nos eventos.

Voluntariado Fair Saturday
O Fair Saturday é um movimento transversal, social, e aberto. Todas as
pessoas que queiram participar são bem-vindas! Podem ter ou não
conhecimentos prévios sobre gestão cultural ou organização de eventos,
ser um profissional, estudante, reformado ... O único requisito é ter
vontade de participar! O que toda a equipa precisa é de acreditar no
projecto, participar activamente, espalhar a palavra e ter curiosidade em
descobrir os eventos que irão decorrer nos diferentes cantos da cidade.

Não queremos saber da idade, sexo, raça, orientação
sexual...procuramos apenas pessoas empenhadas que queiram desfrutar
de um dia único e de um festival a partir do interior.

O Fair Saturday é um evento que pretende despertar uma mobilização
maciça em torno da arte e da cultura com um impacto social. A vossa
participação no festival, será parte integeante de uma rede internacional
de voluntários, onde poderão conhecer artistas, organizações culturais, e
projectos sociais da cidade.

Guia do voluntariado
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A oportunidade de viver a experiência de um festival
internacional com impacto social a partir de dentro, que
permitirá descobrir e aprender com esta rede cultural da de
uma forma divertida, aberta e participativa.

Certificado de acreditação que comprova a participação
como voluntário na Fundação Fair Saturday, agradecendo
a vossa colaboração e envolvimento no projecto.

Participação em eventos do vosso interesse. Podem ser
voluntários nos eventos que mais vos interesse, sempre na
medida do possível. 

Conhecer novas pessoas que partilham os mesmos
interesses mas talvez pontos de vista diferentes sobre
arte, cultura, e projetos sociais.

O que é que o Fair Saturday oferece?

1.

2.

3.

4.

Quando podem ajudar?

Digam-nos a vossa disponibilidade e o que pensam ser
capazes de fazer para apoiar o movimento Fair Saturday (por
exemplo: Traduzir documentos, procurar potenciais locais para
acolher eventos Fair Saturday, encorajar artistas/organizações
culturais a participar ...etc.) Adoraríamos que fizessem parte da
comunidade Fair Saturday! Embora não seja habitual, por vezes
também organizamos os nossos próprios eventos. Nestas
ocasiões, normalmente precisamos de ajuda para acomodar o
público, bem como para ajudar os artistas do evento.

Durante o ano

Dia do Fair Saturday
Os eventos Fair Saturday irão decorrer durante todo o dia na
cidade, para que possam tirar fotografias, ajudar
artistas/organizações culturais e projectos sociais enquanto o
evento está a decorrer, divulgar o programa nas vossas redes,
partilhar informações sobre o Fair Saturday nos vossos meios
de comunicação social... Qualquer apoio é importante para
tornar este dia possível.



Dar apoio aos artistas e projectos sociais em tudo o que esteja relacionado
com a organização do evento, desde ajudá-los a montar uma exposição até
à leitura do manifesto do Fair Saturday e verificar se está tudo pronto para o
início do evento.

A vossa prioridade será a divulgação e a partilha de informação do festival
aos cidadãos e visitantes. Isto implicará explicar o que são os eventos,
encorajando a participação ... Em suma, difundir o espírito do Fair Saturday!

Os eventos Fair Saturday podem ser marcados, com um preço fixo ou
através de donativos, o que dependerá da decisão do organizador. A vossa
missão será controlar a participação nestes eventos, contabilizando o
número de participantes e o impacto social gerado. Esta informação é muito
importante para conhecer o impacto destes eventos.

O que podem fazer?

Coordenação de zonas

Serão responsáveis pela organização e coordenação de um número/grupo
de eventos na mesma área. Terão de estar disponíveis para fornecer
soluções no caso de ocorrer um incidente em qualquer evento. Também
terão a responsabilidade de recolher informações sobre os eventos.

Voluntariado digital

Partilhar o conteúdo gerado pelo Fair Saturday e espalhar a palavra nos
meios de comunicação social, publicando sobre os eventos.
Ler o texto pré-evento antes do início do evento online e dar seguimento
ao evento em caso de dúvida ou incidente.
Recolher feedback e testemunhos da audiência online após o evento,
para além das seguintes informações: número de pessoas presentes no
evento, número de artistas, e impacto social gerado pelo evento.

Há diferentes formas de ajudar, dependendo do vosso tempo,
conhecimentos e interesses.

Assistência em eventos

Recepção

Organização de entradas, saídas e fluxos de pessoas nos eventos Fair
Saturday. Este ano é especialmente crítico dada a situação causada pela
COVID-19, pelo que será preferível que os voluntários não façam parte de
grupos de risco.

Fotografia

Se gostarem de fotografia e quiserem ajudar-nos a imortalizar tudo o que
irá acontecer durante este dia, inscrevam-se como fotógrafos voluntários!
Podem visitar os diferentes eventos culturais do festival com as vossas
máquinas fotográficas e captar os melhores momentos do Fair Saturday!
Este é um papel muito importante, uma vez que as imagens do dia do Fair
Saturday serão as que nos permitirão documentar o festival, mostrando o
seu impacto. Graças a vocês, teremos o festival em imagens, por isso
mantenha sempre a máquina fotográfica pronta!



FAQs

Se quiserem ser voluntários na próxima edição do Fair
Saturday, preencham o formulário disponível em
festival.fairsaturday.org ou falem connosco por e-mail:
lisboa@fairsaturday.org. Entraremos em contacto o mais
brevemente possível! 

1. Porque devia ser voluntário?

Participar no Fair Saturday é uma oportunidade de contribuir para
o desenvolvimento de um festival internacional que tem lugar em
muitas cidades ao mesmo tempo. Além de emocionante, 
 permitirá conhecer muitas pessoas interessantes!

2. Quanto tempo durará?

Os mais aventureiros podem voluntariar  durante todo o dia e os
que estão mais ocupados podem estar disponíveis durante meio
dia (4-5 horas). Há também a possibilidade de participar apenas
num evento compatível com o vosso horário!

3. Tenho de trabalhar na área cultural ou preciso de ser um
estudante de gestão cultural?

Não, só precisam de estar interessados em divulgar a actividade
cultural que está a acontecer na cidade. Aprenderão connosco!
Não importa se estuda, trabalha, ou se está reformado; Não
importa a idade, só precisamos que tenham vontade de tornar a
cidade mais aberta e participativa!

4. Como posso ajudar?

Ajuda-nos a fazer crescer este
movimento cultural!

Lembrança amigável

Obrigado pelo vosso tempo e empenho

Lembrem-se que para fazer parte da rede de voluntários, terão que
participar na(s) reunião(ões) - seja online ou presencial - que a
equipa da fundação organiza durante o mês de Novembro para o
encontro e formação da equipa de voluntários, para que possamos
assegurar que todos estejam cientes das suas responsabilidades,
tarefas e horários.

https://festival.fairsaturday.org/fair-saturday-lisboa

