
2 - 3 Maio 2015
Qta. Vale da Lama - Lagos

LAGOS EM
TRANSIÇÃO

Mais info em:
bitly.com/cidadestransicao-lagos

com Andre Vizinho, Ana Jervis & Luis Coentro

Inscricoes ate 26 Abril
lagostransicao@gmail.com
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2 MAIO // sábado
Boas vindas e registo
Apresentações
Instruções e mapeamento
Contexto das cidades em Transição,
Transition Network e Transição Portugal
Exemplos de iniciativas

Intervalo

Alterações climáticas e pico de petróleo
Visão em Transição

Almoço

Motivações: sonhos, revolta e ajudar
Viagem a um futuro pós-transição

Intervalo

Aqui e agora 
Encontro com os descendentes 
Sortido de Ingredientes e Círculo �nal

3 MAIO // domingo
Chegada e aquecimento
Revisão e balanço
Partilha dos ingredientes
Expectativas e programa
Os Primeiros Passos

Intervalo

Tipos de Iniciativas
Os 12 passos
Os 7 mas
Transição interior e exterior
Dragon Dreaming, Empowered Fundraising
e Comunicação Carismática
Sensibilização e ABCD 

Almoço

Open Space: Como por em prática a transição
na minha cidade?

Intervalo

Criar e contar histórias para a Transição
Círculo �nal e Avaliação

2 e 3 Maio 2015 // 9h - 18h
Quinta do Vale da Lama - Lagos

Opção A - curso e almoço - 55€
Opção B - curso, refeições e alojamento* - 77,50€
Opção C - bolsa

*Almoço (sáb. e dom.) + jantar (sáb.) + peq. almoço (dom.)
Alojamento na Casa Vale da Lama - Eco Resort.

Inscricões até dia 26 Abril em:
bitly.com/cidadestransicaolgs-inscricao

Inscrições limitadas a 12 participantes e apenas válidas
após pagamento e envio de comprovativo. Bolsas limitadas 
e dependentes de envio de e-mail justi�cativo.

Para mais informações contatar lagostransicao@gmail.com.

Curso de Introducao Cidades em Transicao
com Ana Jervis, Andre Vizinho e Luis Coentro

,

,

-
-

Este curso é desenhado pela Transition Network, a rede internacional de cidades em Transição, e é 
desenhado para partilhar a experiência acumulada de milhares de iniciativas de Transição por todo o 
mundo e também pelas experiências em Portugal.

O curso fortalece as suas competências de desenvolvimento comunitário, planeamento integrado, 
trabalho em grupo e desenvolvimento pessoal e fornece um conjunto rico de ferramentas para 
começar a Transição no seu território de vida ou trabalho.

Os facilitadores são formados pela Transition Network, têm profunda experiência prática das 
iniciativas de transição e estão integrados na rede Transição Portugal.  
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