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Duração do workshop
O tempo total do workshop é de 90 minutos, desde a entrada na sala até ao encerramento. A montagem e desmontagem da 
sala ocorrerá durante os intervalos entre workshops (antes e depois).

Funcionamento do workshop
O workshop (conteúdos e modo de funcionamento) é da total responsabilidade dos coordenadores/oradores de cada 
workshop. Os parceiros responsáveis por cada workshop têm autonomia para propor e implementar as abordagens e 
técnicas que acharem necessarias dentro do tema destinado.

Local do workshop
A sala a estará organizada em U com capacidade para 30 pessoas sentadas com uma zona de projecção para 
apresentações.

A sala b estará organizada com 4 estações de trabalho de grupo e uma zona de projecção para apresentações.

A sala c (pequeno auditório) estará organizada em plateia com capacidade para 30 pessoas sentadas com uma zona de 
projecção para apresentações. Os oradores poderão estar no "palco" ou ao nível da plateia para maior interacção.

Testar workshop
Os testes relacionados com os workshops (apresentações, som e vídeo, exercícios práticos, organização geral) deverão 
ocorrer durante o dia anterior, 27 NOVEMBRO.

Contactos



En

Tests related to the workshops (presentations, sound and video, practical exercises, general organization) should occur during the previous day, 
NOVEMBER 27.

João Gavião (Passivhaus Portugal Association): 962 944 589; jg@homegrid.pt
Contacts

Testing the workshop

The room a will be organized in U-shape with capacity for 30 people sitting with a zone of projection for presentations.

The room b will be organized with 4 group workstations and a projection area for presentations.

The room c (small auditorium) will be organized in auditorium with capacity for 30 seated places with a zone of projection for presentations. The speakers 
can be on the "stage" or at the audiance level to increase the interaction.

Workshop location

The coordinators / speakers of each workshop will be in charge of the workshop (its content and mode of operation). The partners responsible for each 
workshop have the full autonomy to propose and implement the approaches and techniques that might be necessary within the intended theme.

Workshop operation

The total time of the workshop is 90 minutes, from the opening until the ending. The assembly and disassembly of the room will occur during the breaks 
between workshops (before and after).

Duration of workshop


