Relatório de Actividades 2009

2009 foi um ano importante para a WWOOF Portugal (WWOOF PT), após um longo
processo, a associação foi oficializada.
Apesar do registo ter sido realizado no dia 7 de Setembro, todo o trabalho da
Associação começou em Janeiro, com o “setup” e passagem da lista de Quintas da
WWOOF Independents para a WWOOF PT.
As principais actividades são a manutenção diária do Web Site e a monitorização e
respostas a emails. Estas actividades requerem cerca de uma hora diária e por vezes
duas horas quando é necessário resolver problemas mais sérios. Este trabalho diário
garantiu em 2009 um elevado padrão de qualidade para os utilizadores com um tempo
médio de resposta aos emails inferior a um dia! A única excepção foi de 08 a 20 de
Dezembro onde só tive a oportunidade de consultar os emails duas vezes.
Seguem algumas datas com actividades extras:
Janeiro - Setup do WebSite;
Fevereiro - Processo de recepção das 70 quintas no sistema da WWOOF PT;
19 - 26/05- Encontro WWOOF Europe (Suécia);
Julho - Visita a 7 Quintas na Costa Alentejana e Algarve;
Agosto - Trabalho burocráticos para o registo da WWOOF PT;
07/09- Registo da WWOOF PT em Lisboa;
09 a /09 - Abertura de Actividade, Abertura da Conta Bancária, registo do Logotipo;
15/09- Visita a 3 Quintas na Costa Alentejana;
18/09 - Contracto de Internet móvel (TMN), orçamento para t-shirts e para Posters em
Évora;
23/09 - Orçamento para t-shirts em Porto Alto;
30/09 a 03/10 - Activação da versão Portuguesa do Web Site;
05/10 - Realização do Poster de divulgação (a ser impresso em 2010);
08/10 - Visita ao Olho Branco para discussão sobre potencial “meeting” da WWOOF
PT e do viveiro de árvores;
09/10 - Visita ao Monte da Cunca (mesmos tópicos do dia anterior).
12/10 - Realização dos recibos da WWOOF PT
15/10 - Cancelamento do contracto de Internet móvel com a TMN e realização de novo
contracto com a Optimus;
16/10 - Página da Press room em inglês e português;
20/10 - Palestra no Ki (Aveiro);
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21/10 - Pequenas actualizações no Web Site;
22/11 - Publicidade em vários sites na Internet;
24 a 26/11 - Construção do viveiro no Olho Branco;
15/12 - Realização do logotipo da 2T1W (Two Trees One WWOOFer);
17/12 - Redação do “Complaints Procedure”;
23/12 - Início da versão alemã do Web Site.

Estremoz, 28 de Dezembro de 2009
Rodrigo Rocha
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