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10h CA Cercimarante Sessão de Boas Vindas

10h15 IMOTEC | Fenacerci Apresentação do Projeto, Produtos e aplicabilidade organizacional

10h30 Fenacerci A utilização das redes sociais e a representação de pessoas com deficiência: "Somos heróis?"

10h45 Grupo de trabalho da
Cercimarante CACI

Eu e os Meios de Comunicação Social: Aprendizagem entre pares

11h15 Momento artístico Pausa para café

11h30 Cercimarante Diretrizes e ferramentas para uma utilização responsável das redes sociais

12h Fenacerci Programa de aprendizagem para profissionais de intervenção direta

12h30 Cercimarante | Fenacerci Debate

13h DT CACI Cercimarante Encerramento

Programa                                                   
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Inscrição

Profissional de intervenção direta
Familiar
Meio de comunicação social local e/ou regional 
Outro agente interessado 

Presencialmente
Online 

Nome _________________________________
Organização __________________________ E-mail ________________________________

Eu sou um 

Desejo receber certificado de participação no evento
             Sim                      Não

Vou participar:

Enviar por email para: carla.silva@fenacerci.pt e fatima.monteiro@cercimarante.pt
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