26.Setembro.2015 | ISPAB – Paços de Brandão
Destinatários:

Este Seminário é dirigido a membros de associações de cariz cultural, sem prejuízo da
participação de outros agentes associativos de âmbito recreativo, sociais, etc.

Modelo:

Tendo em vista uma formação transversal, os workshops são simultâneos e procuram
incentivar a participação de vários elementos de cada associação, sejam dirigentes ou
associados.
O Seminário é realizado de forma intensiva, ao longo de um dia entre as 10h e as 19h,
desdobrando-se em quatro workshops temáticos simultâneos - cada um com a
duração de 6 horas – e um Debate Final coletivo, que será uma oportunidade de
partilha e esclarecimento das temáticas abordadas durante a jornada.

Workshops:

Os quatro workshops são dinamizados por especialistas da área cultural e associativa,
do universo de parcerias da d'Orfeu, pretendendo dotar as Associações participantes
de formação qualificada e ferramentas de trabalho para as suas atividades. Serão
entregues certificados a cada participante do Seminário, com menção do respetivo
workshop, assinados e carimbados pela d'Orfeu e pelo Município.
A inscrição/participação nos workshops está condicionada a uma por formando e
limitada ao máximo de 30 participantes por workshop.

Programa do
Seminário:

Horários
10h00 » 13h00

Actividades
[workshop 1]

[workshop 2]

[workshop 3]

[workshop 4]

Do Projeto à
Prática:

Comunicação:

Financiamento

(conteúdos)

(conteúdos)

Estratégias
Associativas

(conteúdos)

 Estruturação de

 Desenvolvimento

de ideias;

 Comunicação

 Definição de

web;

objetivos;

 Escrita

produção;

Locais; Nacionais
e Internacionais;

de resultados;

organizacional;
 Motivação de

equipas;
grupo;

imprensa;

 Voluntariado e

participação;

 Arquivo;

13h00 » 14h00

 Estrutura

 Dinâmicas de

 Relação com

 Balanço e medição

14h00 » 17h00

Financiamento;
 Candidaturas

jornalística;

 Planeamento e

(conteúdos)

 Programas de

cartazes e flyers;

[Almoço]
Do Projeto à
Prática:

Comunicação:
(continuação)

(continuação)

Financiamento
(continuação

Estratégias
Associativas

17h00 » 17h30

Coffee Break c/ Consultório Final

17h30 » 18h30

Debate Final e Conclusões

18h30 » 19h00

Sessão de Encerramento / Entrega de Certificados

(continuação)

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no formulário próprio que se
encontra no sítio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Cultura),em www.cmfeira.pt, ou através do link http://goo.gl/forms/Y1XWlhXcV1;

Contactos:

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Pelouro da Cultura, Turismo Biblioteca e Museus
Tel.
256370800
Email.
pelouroctbm@cm-feira.pt
Elisabete Cardoso
Tel.
964335478
Email.
elisabete.cardoso@cm-feira.pt
Pedro Nuno Santos
Tel.
91093428
Email.
pedro.nuno@cm-feira.pt
Elsa Sousa
Tel.
926626224
Email.
elsa.sousa@cm-feira.pt

