TAREFAS DE COORDENAÇÃO AMEP

Breve introdução
A AMEP foi tornada possível graças a um trabalho colaborativo de organização, gestão e facilitação por
parte de 3 impulsionadores voluntários do projecto. No final da fase experimental (Novembro/2014 Março/2015) foi debatida pelo grupo a possibilidade de passar a ser feita uma contribuição dos
prossumidores à equipa de coordenação pelo trabalho de organização da AMEP. Essa contribuição poderá
garantir a continuidade do trabalho por trás da AMEP quer pela equipa inicial, quer outros que queiram
continuá-lo.

Estimativa das horas de trabalho por ciclo (*)
TAREFA

HORAS

DESCRIÇÃO

Contactos aos produtores

1

Chamada pré-ciclo à participação de produtores e contactos para a
recolha da listagem de produtos, preço, quantidade e disponibilidade
semanal.

Preparação das reuniões

1

Planeamento das reuniões de preparação de ciclo.

Tabela de produtos

2

Criação da tabela de produtos disponíveis para o ciclo a ser usada
como base para as encomendas (em papel e/ou digital).

Folhas de encomendas / produção

5

Preparação da folha de cáculo base partilhada no GDocs e
lançamento das encomendas para todos os prossumidores numa

Balanços

2

Verificação dos totais a pagar por cada prossumidor e cálculo dos
balanços do ciclo.

Mapas de distribuição semanal

2

Criação dos mapas de distribuição semanal com as quantidades a
levantar / entregar por cada prossumidor.

Facilitação de pagamentos

4

Apoio aos consumidores nos pagamentos em ecosois e euros na 1ª
semana do ciclo; pagamentos aos produtores na 2ª semana.

Comunicação

1

Emails e contactos telefónicos frequentes com os prossumidores
para garantia do correcto funcionamento da AMEP.

Distribuição

8

2 horas por semana procuram-se voluntários para assegurar esta
parte!

TOTAL

18 horas

Valor aproximado

Contribuição

180 ecos

Caso se siga o valor-referência de 1 hora de trabalho = 10 ecosois

(*) o cálculo baseia-se na fase experimental em que os ciclos tinham a duração de 4 semanas.

