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ATEC Toastmasters Club realiza sessão
sobre comunicação e liderança
Evento aberto ao público, esta quarta-feira, na Academia de Formação
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SESSÃO. A iniciativa pretende apresentar ao público o conceito e metodologia pedagógicos dos Toastmasters

ATEC Toastmasters Club
(ATC) promove, esta
quarta-feira, dia 13, na
ATEC – Academia de Formação,
situada no Parque Industrial da
Autoeuropa, em Palmela, uma
sessão Toastmasters, que reúne os clubes de Almada, Alcochete e Palmela.
A iniciativa, enquadrada no
plano regular de actividade
dos clubes Toastmasters, pre-

tende apresentar ao público o
conceito e metodologia pedagógicos dos Toastmasters para
a promoção e desenvolvimento de competências de liderança e comunicação, em particular de falar em público.
“Num clube Toastmasters, os
seus membros aprendem a
comunicar mais eficazmente,
melhorando a sua capacidade
de motivação, persuasão, auto-

confiança, potenciando as suas
competências de liderança e
sucesso dos seus objectivos
pessoais e profissionais”, explica o ATC, em comunicado.
A Sessão Toastmasters –
Comunicação e Liderança,
aberta ao público e de entrada
gratuita, vai decorrer das
19h30 às 21h30 e as inscrições podem ser efectuadas
pelo e-mail atectm@gmail.com.

O ATC realizou a sua primeira
sessão em Setembro de 2014
e reúne com os seus membros
todas as segundas-feiras, às
17h30, na ATEC. Estão disponíveis mais informações sobre
este evento e sobre o clube no
facebook.
O Toastmasters International
é uma organização mundial
sem fins lucrativos, focada e especializada no desenvolvimen-

actividades desenvolvidas com
pequenas e médias empresas.
Os trabalhos têm início às
14.30 horas, com uma sessão
de boas-vindas a cargo do vereador com o pelouro do Ambiente, Manuel Pisco.
Paulo Calau, da ADENE –
Agência para a Energia, faz, a
partir das 14.45 horas, uma
apresentação sobre “Oportunidades de financiamento no
âmbito do Fundo de Eficiência
Energética (FEE) e Plano de
Promoção da Eficiência no Con-

sumo (PPEC)”.
Seguem-se as intervenções
de Dinis Rodrigues, da Direcção-Geral de Energia e Geologia, com “Oportunidades de
financiamento para as PME’s
no âmbito do Portugal 2020
para a área da energia aplicáveis à LVT”, e de Orlando Paraíba, da ENA, com “Oportunidade para as PME’s no âmbito
do projecto Gestão de Energia
Eléctrica em PME’s”.
Após um período de debate,
decorre a entrega de prémios

aos vencedores do concurso
Edifício ++, promovido pela
ENA, que distingue os edifícios dos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal que obtiveram a classificação de A+
no âmbito do Sistema de Certificação Energética.
A participação na sessão informativa é gratuita e requer
inscrição prévia, a concretizar até
dia 22 através de mensagem de
correio electrónico, com indicação de nome e entidade, para o
endereço geral@ena.com.pt.

Câmara e ENA informam
sobre eficiência energética

N

o próximo dia 26, a
Casa da Baía, em Setúbal acolhe uma acção
de informação sobre eficiência
energética, com especial enfoque nas oportunidades de financiamento nacionais e comunitárias.
A iniciativa, organizada pela
ENA – Agência de Energia e
Ambiente da Arrábida e a Câmara Municipal de Setúbal,
está especialmente orientada
para técnicos municipais e profissionais relacionados com

tmasters International contam
com cerca de 292 mil membros
em mais de 14.350 clubes em
122 países. Em Portugal, existem já mais de 20 clubes de norte a sul do país, a funcionar sobretudo junto de universidades
e de pólos tecnológicos. Mais informações sobre os Toastmasters International em www.toastmasters.org ou www.toastmasters.pt.
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to de competências individuais
de comunicação e liderança,
segundo um conceito de Learn
By Doing. Desde 1924, os Toastmasters International são reconhecidos como organização líder mundial na arte de comunicar (falar, ouvir e pensar) e na
formação de líderes. Com a sua
sede mundial localizada em
Rancho Santa Margarita, Califórnia, Estados Unidos, os Toas-

EFICIÊNCIA. A acção de informação vai decorrer dia 26, na Casa da Baía

