PROGRAMA
16 MAIO | 9h30 – 17h00

AUDITÓRIO 2 | FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

9h30

14h30– 17h00

Acolhimento

Sessões experimentais
e de esclarecimentos

10h00

Abertura
Isabel Mota - Administradora da Fundação
Calouste Gulbenkian

10h20

A Plataforma GEOfundos:
a origem, a necessidade
e a solução.
Breve demonstração da sua navegação. Presença
de testemunhos que partilham as dificuldades e
as conquistas de quem procura fundos através de
candidaturas.

10h50 Intervalo
11h20

Debate “O financiamento
sustentável do futuro”
Graça Fonseca - Secretária de Estado Adjunta e da
Modernização Administrativa
Carla Pinto - Vice-presidente da CASES
Margarida Couto - Vice-presidente do GRACE
Henrique Joaquim - Presidente da Comunidade Vida e Paz
Moderadora: Margarida Pinto Correia, Fundação EDP

12h50

Encerramento
por Zé Pedro Cobra

ESPAÇO 1 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO
Aqui poderá conhecer os tipos de financiamento
nacional e internacional disponíveis na Plataforma,
com exemplos concretos de prémios, programas e
concursos abertos no momento. Terá oportunidade de
esclarecer dúvidas sobre a pertinência da GEOfundos
na identificação direcionada de oportunidades.

ESPAÇO 2 ESPAÇO DE APRENDIZAGEM
Nesta sessão poderá compreender a estrutura de
todo o Espaço de Aprendizagem GEOfundos: como
se organiza, como pode navegar, que temáticas e
conteúdos tem à sua disposição e como poderá usufruir
de conteúdos exclusivos sendo um utilizador registado
GEOfundos.

ESPAÇO 3 CENTRO DE ESPECIALISTAS
Aqui tem a oportunidade de conhecer consultores e
formadores especializados que lhe poderão prestar
serviços de apoio à criação de um projeto, elaboração
de uma candidatura, capacitação interna da sua
entidade, formação em candidaturas a fundos, entre
outros. Estas empresas de consultoria e formação
estarão ao seu dispor para esclarecimentos sobre os
serviços que lhe podem disponibilizar.

ESPAÇO 4 ESPAÇO DE EXPERIMENTAÇÃO
E APOIO GEOFUNDOS
Aqui poderá navegar na GEOfundos nos equipamentos
que colocamos ao seu dispor ou faze-lo através do seu
tablet, telefone ou qualquer equipamento eletrónico
com acesso à internet. A Equipa GEOfundos estará ao
dispor para esclarecer todas as dúvidas de navegação
e registo.

Almoço livre

GEOfundos, uma plataforma
ao serviço da Economia Social.

www.geofundos.org

