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Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

O preço por partic ipante inclui  o Seguro de Acidentes Pessoais ,  conforme preçário em vigor na Caravela Seguros .  Para menores de 14 anos  não se apl icará 
a garantia de morte.  Para maiores de 70 anos  não é garantida a cobertura de inval idez permanente.  L imite máximo de idade das pessoas seguras 75 anos.

O SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor 
Financeiro de Portugal, através do Pelouro Recreativo 
e Cultural, vem informar que estão abertas as 
inscrições para o workshop “Criatividade Aumentada”, 
que irá decorrer no próximo dia 4 de junho, sábado, 
com início às 9h e fim previsto para às 13h, nas 
instalações do SBN, na rua Cândido dos Reis, 100-3º, 
4050-151 Porto.

WORKSHOP “CRIATIVIDADE AUMENTADA”

Esta iniciativa só se realiza-se com um mínimo de 5 inscrições e o máximo de 15.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do SBN (Rua Cândido dos Reis, 
130-2º, 4050–151 Porto) até 2 de junho de 2022.
Para mais informações contactar a Loja de Atendimento do SBN, através do telefone 
223 398 843 ou sag@sbn.pt.
Só se aceitam desistências, com garantia de reembolso, até 27 de maio, inclusive.
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Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Assinatura

Inscreve:

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Data

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

IMPORTANTE :Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

SINOPSE DO WORKSHOP
A Criatividade é uma competência estratégica no 
mundo dos negócios. A criatividade é necessária 
para resolver problemas, gerar inovação e lidar com a ambiguidade.
As pessoas tendem a pensar que a Criatividade é algo apenas para pessoas artísticas, 
mas todos temos um potencial criativo a desenvolver e a aplicar.
Neste workshop vamos usar o desenho como ferramenta de criatividade para sair da 
velha caixa mental e desafiar o convencional elevando a nossa capacidade criativa em 
novas direções.
OBJETIVOS
No final deste workshop os participantes deverão ser capazes de:

• Usar desenhos para transformar conceitos complexos em ideias simples;
• Pensar criativamente para criar explicações visuais;
• Desenvolver a capacidade criativa aplicada ao seu contexto profissional.

EXPETATIVAS QUANTO À SESSÃO
É esperado que os participantes contribuam de forma ativa com as suas competências
visuais e imaginação criando condições para um ambiente participativo, dinâmico, de
diálogo e de partilha de conhecimento.

Associados 45 €
Não Associados 50 €

PREÇO POR PESSOA (Material Incluído)

WORKSHOP “CRIATIVIDADE AUMENTADA”
4 de junho



INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO
Não são aceites inscrições sem o respetivo COMPROVATIVO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por 
débito direto (mediante autorização do Associado), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de 
transferência bancária para a nossa conta de NIB 0033 0000 0388 0164 34039, e ainda o envio de confirmação 
de pagamento para sag@sbn.pt.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
O preço por participante inclui o Seguro de Acidentes Pessoais, conforme preçário em vigor na Caravela 
Seguros. Para menores de 14 anos não se aplicará a garantia de morte. Para maiores de 70 anos não é garantida 
a cobertura de invalidez permanente.Limite máximo de idade das pessoas seguras 75 anos.
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou sag@sbn.pt

Apaixonado por desenhar, Vasco Nogueira, tem a 
missão de fazer com que todas as pessoas consigam 
expressar as suas ideias através de desenhos simples e 
com significado.
Ao aplicarem e desenvolverem essa capacidade 
cognitiva em contexto profissional, conseguem 
resultados surpreendentes.
Apresenta-se com um perfil criativo, com competências 
analíticas e capacidade de “puxar” pelos outros.
Licenciado em Gestão de Empresas e Pós-Graduado em 
Gestão da Informação e Marketing Intelligence, 
transformou o seu percurso profissional por completo 
quando descobriu o poder transformador do 
Pensamento Visual aplicado às Pessoas e Organizações.


