ALL ABOARD

O que é
Momentos de partilha e reflexão entre os participantes das várias iniciativas Torrance
Center® Portugal.

Público-alvo
Exclusivo a participantes de iniciativas Torrance Center® Portugal e os seus
convidados, desde que aprovados pela organização.
Os eventos All Aboard estão abertos a todas as idades, mas terão a indicação do
público-alvo preferencial.

Objetivos
Promover o trabalho colaborativo e a aprendizagem entre os participantes em
cada uma das iniciativas Torrance Center®.
Unificar a Rede Torrance Center®, com momentos de reflexão, partilha de
experiências, vivências e de celebração.
Proporcionar momentos colaborativos de aprendizagem intergeracional.
Criar laços entre diversas áreas profissionais.
Promover momentos de aprendizagem e enriquecimento nas áreas da Criatividade
e Inovação.

Local & Duração
A programação dos All Aboard está inserida nas Coordenadas Criativas, sendo anual e
em formato on-line.
Para cada evento All Aboard será indicada a duração prevista.
Consulta a agenda atualizada no Website Torrance Center, para verificares as datas
desta e de outras iniciativas.
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ALL ABOARD

Como ter acesso
A) Todos os envolvidos no Programa CriAtividade®, Cursos de Avaliadores do Potencial
Criativo e nos Cursos de Desenvolvimento do Potencial Criativo são convidados a
participar nos Eventos Existo, logo Crio, nas seguintes condições:
Valor financeiro: gratuito. Porém, se entenderes que o disponibilizado é
merecedor, incentivamos a uma contribuição suplementar voluntária.
Inscrição obrigatória: os lugares em cada evento são limitados e preenchidos pela
ordem de inscrição.
B) Aderir a uma das seguintes modalidades:
Tipo de subscrição

O que está incluído

Compromisso financeiro**

Todos os CriAtivaTE

Passe
Coordenadas Criativas*

Bilhete para um
Existo, logo Crio

Todos os All Aboard
Existo, logo Crio

75 euros

A subscrição permite a participação,
no mínimo, em 7 eventos. ***

Um dos Eventos Existo, logo Crio

15 euros

(*) Ver informação detalhada das Coordenadas Criativas.
(**) Os valores indicados são o mínimo desejável. Porém, se entender que o disponibilizado é merecedor, incentivamos a uma
contribuição suplementar voluntária.
(***) Inscrição obrigatória: os lugares em cada evento são limitados e preenchidos pela ordem de inscrição.
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