
A Direção do 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 “Vamos Comunicar?”.
Vamos comunicar? Sim? Excelente, sobretudo se tivermos o 
êxito pretendido nesta que é a primeira forma de assinalarmos 
a nossa presença no mundo. Mas a comunicação tanto pode 
proporcionar argumentos de peso, como tornar-se num ato 
falhado, ou, ao menos, numa atitude que não atinge, em 
plenitude, os seus objetivos. Como existem tantas formas de 
comunicar, vamos, neste workshop, conversar sobre algumas 
das melhores e das mais eficazes, mas também daquelas que 
poderão (deverão?) ser evitadas. Vamos, então, conversar, 
perdão, comunicar. De forma despreconceituosa, de 
preferência com humor. Por isso, o pelouro Recreativo e 
Cultural do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor 
Financeiro está empenhado no êxito de mais esta iniciativa. E 
você? Contamos consigo!...
O responsável por esta iniciativa é autor de muitas outras 
homólogas para a Universidade do Minho, para a Escola de 
Negócios e Administração (Gaia), para quadros de empresas 
nacionais e multinacionais, e para membros, no ativo ou na 
situação de reforma, de diversos sindicatos.
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Assinatura Data

* A este valor inclui o seguro de acidentes pessoais conforme preçário em vigor da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de acidente, para acionamento do Seguro, 
indicar o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas. Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos 
maiores de 70 anos não se aplica cobertura por invalidez permanente; idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos. 

WWW.SBN.PT Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

Workshop  “Vamos comunicar?”

Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Inscreve:

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

6 de maio de 2023
das 9h às 13h

nas nossas instalações

Esta iniciativa só se realiza-se com um mínimo de 8 inscrições e o máximo de 16.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do SBN (Rua Cândido dos Reis, 130-2º, 
4050–151 Porto) até 24 de abril de 2023.
Para mais informações contactar a Loja de Atendimento do SBN, através do telefone 223 398 843 
ou sag@sbn.pt.

Associados 25 € *
Sem seguro (+80 anos) 23 €

Não Associados 30 € *
Sem seguro (+80 anos) 28 €

PREÇO POR PESSOA

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
* A este valor inclui o seguro de acidentes pessoais conforme preçário em vigor da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de 
acidente, para acionamento do Seguro, indicar o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas.
Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos maiores de 70 anos não se aplica cobertura por invalidez 
permanente; idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos.

Wo r ks h o p  “ Va m o s  c o m u n i c a r ? ”
6  d e  m a i o  d e  2 0 2 3  d a s  9 h  à s  1 3 h


