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TERCEIRA CONVOCATÓRIA: Missão "segunda 
fase" ou como ser um candidato bem sucedido 
12 e 13 de fevereiro de 2019 
Hotel Santemar, Santander  

 
Todas as atividades serão realizadas conjuntamente pelas Autoridades 
Nacionais e pelo Secretariado Conjunto do Programa. 
 

12 de fevereiro (tarde) 

 

15:00    Registo de participantes e boas- vindas 

15:15   Abertura institucional 
 Intervenção de Juan José Sota, Conselheiro de Economia, Finanças e 

Emprego, Governo de Cantabria    

 

 

15:30 "Para entender uma ciência é necessário conhecer a sua 
história" (A. Comte). Quem somos?  

 

 Conheça a equipa de Interreg Sudoe 
 Génese e história da 3ª Convocatória de projetos 
 Dinâmica para quebrar o gelo 

 
 

15:45 "Um grão não enche celeiro, mas ajuda seu companheiro" 
(Refrão popular). De que instrumentos dispomos para 
uma candidatura de êxito?  

 

 Descubra o KIT de candidatura específico da 2ª fase 
 Webinários em socorro 
 Outros instrumentos disponíveis que podem ser úteis 
 Perguntas e QUIZ 

 
 

16:15 "Aproveitar um bom conselho requer mais sabedoria do que 
dá-lo" (John Churton Collins). O que temos que saber para 
superar esta 2ª fase?  

 

 Aspetos gerais nos quais talvez não tenha pensado 
 Aprende-se com os erros 

 Parcerias, um tema que evolui 
 Perguntas 
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16:45 "Aprender sem pensar é inútil. E pensar sem aprender, 
perigoso" (Confucio). Pausa café 

 APRENDER SEM PENSAR É INÚTIL; 
E R SEM APREND 
ER PERIO 
17:15 "A atividade é o que torna o homem feliz" (J. W. Goethe). 

Atividades de projetos: o quê, como, quando? 
 

 Atividades transversais e específicas: de que se trata?  
 Perguntas e recomendações 

 
 

 
17.35 "Nunca suponho. É um hábito destrutivo da faculdade lógica" 

(A. Conan Doyle). Contexto, resultados, indicadores, e 
outros conceitos: os mistérios da lógica de intervenção 
no seu idioma. 

 

 A contextualização da proposta ao seu alcance  
 Produtos, outputs, indicadores e outros misteriosos conceitos 
 Exercício prático: construamos um dicionário 
 Perguntas e recomendações 
 

 
 
18.30 "O êxito alcança-se convertendo cada passo numa meta e 

cada meta num passo" (C.C. Cortez). Histórias bem 
sucedidas: testemunho de um sobrevivente da 2ª fase  

 

 Uma história Sudoe na primeira pessoa: Itziar Gómez (Ghelp) 
 Perguntas 

 
 
 
18:50 "No fundo são as relações com as pessoas o que dá sentido 

à vida" (Karl Wilhelm Von Humboldt). Aperitivo de 
networking  
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13 de fevereiro (manhã) 

09:00    Acolhimento dos participantes 

09:30 "Todas as coisas são boas ou más por comparação." (E.A. 
Poe). Quais são os critérios de seleção que se aplicam 
na 2ª fase?  

 

 Entendamos os critérios de seleção: conversa com as 

Autoridades Nacionais do Programa 
 Perguntas e recomendações 

 
10:15 "As boas contas fazem os bons amigos" (Refrão popular). 

Quais são os passos a ter em conta para conseguir um 
bom plano financeiro e justifica-lo adequadamente?  

 

 Descubra de que se compõe um bom plano financeiro e como 

justifica-lo adequadamente 
 Exercício prático: Que despesas devo incluir no meu plano 

financeiro? 
 Perguntas e recomendações 

 
 
11:15 "Boa companhia e boa conversa são o sustento da virtude" 

(Isaac Walton). Pausa café  
 
 
11:45 A comunicação: o patinho feio dos projetos 
 

 A arte de contar a sua história 
 Exercício prático: Quando comunico? Quando capitalizo? e 

sobretudo, como o faço? 
 Perguntas e recomendações 

 

12:20   Conclusões e próximos passos. Perguntas 

 
13h00   Encerramento do evento 
 

 

 


