
Ciclo de Conferências - Desafios da Sociedade Portuguesa 

(4.as feiras – 18H/21H - plataforma ZOOM)

Creditadas como Ações de Curta Duração 

O Orçamento de Estado e as Instituições Democráticas – dia 9 de fevereiro 

Isabel Teixeira da Mota

Objetivos gerais:

1. Compreender a caracterização geral do sistema orçamental português e do processo orçamental;
2. Compreender  a  relação  do  orçamento  (como  instrumento  de  política  económica)  com  as

instituições democráticas: o papel da Assembleia da República e do Tribunal de Contas; 
3. Entender a condução política da elaboração, apresentação e discussão do orçamento do estado. 

O Empreendedorismo no Ensino – dia 16 de março 

Ana Filipa Joaquim

Objetivo  geral:  Dotar  os  participantes  de  conhecimentos  e  ferramentas  para  a  implementação  do
empreendedorismo nas suas disciplinas.

Objetivos específicos:

1. Dotar os alunos de ferramentas para a resolução criativa de problemas; 
2. Compreender a importância da aplicabilidade dos currículos escolares em contextos reais;
3. Fomentar a criatividade nos alunos em sala de aula;
4. Capacitar os professores de instrumentos de regulação e avaliação através do feedback.



O Turismo na Sociedade da Informação - dia 30 de março

 Vera Prates

Objetivos gerais:

1. Enquadrar o turismo no pré e pós pandemia;
2. Conhecer o perfil do turista pré e pós pandemia;
3. Conhecer os diferentes canais de comunicação e distribuição na atualidade;
4. Analisar o impacto dos serviços hotelaria/turismo no PIB 2018 vs 2021.

A Desinformação e o Pensamento Crítico - dia 4 de maio 

Ana Filipa Joaquim

Objetivo  geral:  Dotar  os  participantes  de  conhecimentos  e  ferramentas  para  o  desenvolvimento  de
metodologias que promovam o pensamento crítico no combate à desinformação.

Objetivos específicos:

1. Compreender as diferentes tipologias de desinformação; 
2. Dotar os participantes de ferramentas de combate à desinformação;
3. Conhecer metodologias ativas para a fomentação de pensamento crítico nos alunos.

Para se inscrever aceda em: Plano de Formação da APROCES

https://www.aproces.org/wp-content/uploads/2022/01/Plano-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-2022-14-Jan.pdf

