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Cursos-livres das I Jornadas do Arade
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Sabe como desfrutar de um dia na praia em segurança?

ert

E o que vai fazer depois da reforma?
Gostaria de montar o seu próprio negócio mas não sabe por onde começar?
Conhece as oportunidades abertas pelos programas de financiamento europeu?
Estas são apenas quatro das questões para as quais terá uma resposta no final do
dia 12 de Março, após frequentar um dos cursos-livres integrados no programa das
Jornadas do Arade.
A decorrer entre os dias 12 e 13 de Março, no Museu Municipal de Portimão, as
Jornadas do Arade visam avaliar os desafios do presente e discutir perspectivas
sobre o futuro dos quatro municípios que partilham a Bacia do Arade - Portimão,
Silves, Lagoa e Monchique. Além das conferências, mesas-redondas, controvérsias e
comunicações livres, as I Jornadas do Arade também apresentam uma diversificada
oferta formativa, sob o formato de quatro cursos-livres a decorrer na manhã e tarde
de sábado, dia 12 de Março.
Será que esta arriba vai cair?
Aprenda a avaliar a estabilidade de uma arriba
9h-16h | Sala de formação do Museu Municipal de Portimão
Formador: Marco Rocha (Brownfield Engineering)
Comecemos por olhar para as nossas praias numa perspectiva de segurança.
“Será que esta arriba vai cair?” - esta é uma questão que todos deveríamos saber
responder. Se desconhece como pode avaliar a estabilidade de uma arriba e
desfrutar de um dia de sol na praia em segurança, Marco Rocha explica-lhe como.
O objectivo é formar banhistas responsáveis e fundamentar as precauções a ter para
evitar acidentes que possam vir a ser fatais. Este é um curso com uma componente
teórico-prática. Apreendidos os conceitos e as estratégias básicas, os formandos
serão convidados a pôr em prática, no terreno, o conhecimento adquirido.
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Reforma à vista
14h-17h | Casa Manuel Teixeira Gomes
Formador: Susana Schmitz (Projecto R)
Após anos e anos de trabalho, é momento de parar. A reforma é um período
repleto de mudanças mas também de oportunidades. Saiba como vivê-lo da melhor
forma. Neste curso, irá descobrir as ferramentos e as estratégias necessárias para
olhar a reforma numa perspectiva diferente. Profissionais no activo que se encontram
próximos da reforma ou já reformados são convidados a reflectir sobre as mudanças,
as motivações, os interesses e os objectivos individuais tendo em vista a construção
de um novo projecto de vida.
Uma ideia, um negócio?
9h-16h | Sala de formação do Museu Municipal de Portimão
Formador: Nuno Silva
Pense de forma empreendedora. Mas saiba como fazê-lo. Se pondera vir a constituir
o seu próprio negócio ou se simplesmente deseja cultivar o seu empreendedorismo,
este é um curso delineado à sua medida. Tem uma boa ideia? Descubra como a
pode pôr em prática - quais os primeiros passos a dar, como estruturar um plano de
negócio, onde obter financiamento. Este dia de sábado pode ser o ponto de partida
para uma nova vida profissional.
Formação em Candidaturas e Financiamento de Projectos
14h-17h | Auditório do Museu Municipal de Portimão
Formador: José Júlio Gonçalves (CRIA)
Um passo essencial para a materialização de um projecto e para o seu
desenvolvimento é, sem dúvida, a obtenção de financiamento. Sistemas de
incentivo como o Portugal 2020 revelam-se autênticas janelas de oportunidade para
a operacionalização de uma ideia ou a alavancagem de um negócio. Neste curso,
ficará a conhecer cada um destes programas ao pormenor, as tipolodias de projectos
elegíveis e as melhores dicas para a elaboração de candidaturas.
As inscrições estão abertas no website jornadasdoarade.pt até ao próximo dia
8 de Março, onde também poderá obter todas as informações sobre cada um
destes quatro cursos-livres. Em caso de dúvida, contacte-nos através do e-mail
jornadasdoarade@gmail.com.
As Jornadas do Arade são um evento organizado pela
Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva

