
AÇÃO de FORMAÇÃO  - Workshop 

� Desenvolver e aplicar os princípios da sustentabilidade

numa comunidade local

� Valorizar os recursos endógenos e a atratividade sem

substituir a vontade dos atores nem os valores territoriais

Informações / inscrições:

Link: www.cesop.lisboa.ucp.pt

mail: cesop@cesop.lisboa.ucp.pt

Tel.: 217 214 040
Horário de atendimento: 9:00 às 13:00 ; 14:00 às 18:00

AÇÃO de FORMAÇÃO  - Workshop 

Funcionamento:

� Este Workshop tem apoio de um formador que coordena a

discussão e um convidado que apresenta o tema;

� Encontra-se estruturado num formato de quatro sessões (1 x

Semana), com uma duração média estimada de 3 horas

cada. A 1ª Sessão irá decorrer no próximo dia

22.outubro.2016;

� No final das sessões serão disponibilizadas as apresentações

e partilhados os trabalhos desenvolvidos pelos formandos;

� No final do curso receberá um Certificado de Participação.

Valor de inscrição, por pessoa: 100,00€

inscrições até dia 14/outubro

Parceria/apoio:



Principais Benefícios:
� Conhecer os 17 Objetivos e as 169 Metas

propostos na Agenda 2030

� Entender o funcionamento, recolha e

tratamento da informação

� Partilhar experiências com o corpo de

especialistas e com um grupo de colegas

de grande qualidade, proveniente de

autarquias de referência

AÇÃO de FORMAÇÃO  - Workshop 

Destinatários
Este Workshop destina-se a autarcas, eleitos e quadros dirigentes,

envolvidos ou que pretendam vir a desenvolver processos de

interatividade com o cidadão e organizações da sociedade civil.

Objetivo Geral:
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa

e representativa na comunidade

Aplicações Práticas:
Este Workshop permite-lhe refletir, sobre a participação das

pessoas na vida ativa de uma comunidade, sobre a ‘postura

relacional’ da autarquia com cidadãos e organizações da sociedade

civil, bem como, conhecer ‘ferramentas’ para o tratamento da

informação de apoio à decisão

Requisitos:
Este Workshop não exige qualquer conhecimento prévio do tema.

Após preencher a ficha de inscrição, deverá anexar os seguintes 

documentos:
� Cópia de Bilhete de Identidade e do Cartão de Identificação Fiscal ou 

Cartão de Cidadão

� Declaração de eleito ou quadro dirigente, emitida pela Autarquia 

respetiva

� Comprovativo de pagamento da inscrição no valor de 100,00 €

Programa

1ª Sessão – 22.outubro.2016

- Agenda 2030 e o seu impacto na comunidade local

2ª Sessão – 29.outubro.2016

- Metodologias de recolha e tratamento da informação

3ª Sessão – 05.novembro.2016

- Implementar, monitorar e comunicar

4ª Sessão – 12.novembro.2016

- Apresentação de trabalhos e respetiva discussão

AÇÃO de FORMAÇÃO  - Workshop 

Inscrições: Link: www.cesop.lisboa.ucp.pt



Nos próximos dias 22, 29 de outubro, 5 e 12 de novembro,

decorrerá nas instalações da Universidade Católica Portuguesa um

workshop sobre territórios sustentáveis dirigido a autarcas.

Este Workshop permite-lhe:

(1) conhecer os Objetivos e as Metas propostos na

Agenda 2030;

(2) entender o funcionamento, recolha e tratamento da

informação que permite medir e avaliar o

cumprimento dessas metas;

(3) partilhar experiências com o corpo de especialistas

e com um grupo de colegas de grande qualidade,

proveniente de autarquias de referência.

Territórios Sustentáveis 

Informações/inscrições, consulte link:

www.cesop.lisboa.ucp.pt

Dirigido a 

AUTARCAS
(eleitos e quadros dirigentes)

Aplicar os princípios da

sustentabilidade numa

Comunidade Local.

Tardes (14h30-17h30)

22, 29/outubro e

5 e 12/novembro

Workshops - 2016
inscrições até dia 14/outubro

Parceria/apoio:


