FORMAÇÃO DE CONSULTORES BIODINÂMICOS
A divulgação da Biodinâmica a nível mundial tem levado à execução de projetos, por vezes
em condições geográficas e culturais muito diferentes das condições onde historicamente se
estabeleceram os primeiros projetos biodinâmicos.
Esta situação levou a uma dispersão de esforços o que trouxe como consequência o
surgimento de pessoas que prestam serviços de consultoria sem a adequada preparação para
levar a cabo projetos biodinâmicos e sem a devida coordenação com as Instituições tutelares
da Biodinâmica.
Dando sequência aos pedidos dos vários consultores biodinâmicos que têm trabalhado tanto
nacionalmente como internacionalmente, a Secção de Agricultura do Goetheanum, em
conjunto com a IBDA e a Demeter International iniciou um processo de acreditação de
consultores biodinâmicos que deverá estar em pleno funcionamento no próximo ano.
Este processo tem sido organizado pelos consultores profissionais de todo o mundo e consiste
basicamente numa formação contínua e atualização de conhecimentos e competências,
organizada e posta em prática entre todos os consultores que queiram aderir ao projeto.
Para isso, a Secção de Agricultura cria no seu site, uma lista de consultores onde se podem
registar todos aqueles que queiram participar neste projeto e que tenham as qualificações
mínimas exigidas. Após o pedido de registo, o requerente terá de assinar uma Carta de
Princípios e comprometer-se a atualizar os seus conhecimentos e competências, participando
regularmente em ações de formação específicas com os seus colegas. Todas estas formações
e competências adquiridas farão parte do perfil do consultor e serão publicadas na lista de
consultores no site da Secção de Agricultura.
Estando este esquema todo em pleno funcionamento, uma pessoa só poderá ser considerada
consultor biodinâmico se estiver inscrito nessa lista. E assim, um cliente poderá aceder à lista
e escolher como consultor aquele que se adapte melhor às características do seu projeto.
A Secção de Agricultura pretende com este projeto repor uma certa ordem na atividade de
consultoria e assim possibilitar um sadio desenvolvimento da Biodinâmica a nível mundial,
tanto em termos técnicos com em termos sociais.
Outras qualificações adicionais poderão ser pedidas a um consultor pela Demeter
International ou pelas associações biodinâmicas dos vários países para o exercício desta
atividade no seu âmbito de ação.
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