
FICHA DO EVENTO

Por favor, lê atentamente as instruções.

Registo Todos os dias do evento - 24, 25 e 26 de Julho de 2020 -  9:00h - 9:55h 

Zoom Link para registo:  https://us02web.zoom.us/j/83738334163

Zoom URL - https://zoom.us/
Meeting ID - 837 3833 4163
Password - 843269

Zoom Link para registo depois das 10h: https://us02web.zoom.us/j/89981353332

Por favor faz login no teu PC ou Smartphone e liga o teu vídeo.

Todos os participantes devem ter o seu vídeo ligado.

Datas do evento 24, 25 e 26 de Julho de 2020                             10:00h - 18:00h  

Pausa prevista para almoço                                     13h - 14h

*O formador está obrigado a realizar todo o evento ao mais alto nível. Assim a programação pode diferir dos horários indicados.

Sala Virtual do Evento Link da Sala do Evento: Receberás esta informação quando efectuares o registo.

Preparação para o evento INDISPENSÁVEL

* Assina os termos e condições antes de te registares usando o link abaixo e envia o documento assinado 
(preferencialmente como uma foto) para info@andreiaviana.com, antes do teu registo.

>> Encontrarás o "Acordo do Participante" incluído no e-mail. <<

* Prepara algumas bebidas e lanches para tê-los por perto.
* Liga a camera do seu PC para que tu e a Andreia consigam ver todos os participantes.
* Escolhe um lugar tranquilo e confortável. Evita distrações.

RECOMENDADO

* Tem algumas canetas coloridas prontas para tomar notas mais eficazmente. 
* Opta por um serviço de entrega para o almoço.

O que deves saber durante o evento * Sê pontual.
* Se tiveres dúvidas, escreve-as na caixa de chat / bate-papo.
* Mantem o teu microfone desligado quando não estás a partilhar com o grupo. Aguarda sempre pela 
solicitação do formador.
* Para que te concentres totalmente no evento, mantém o teu telefone silencioso e não o uses durante as 
sessões.



Gravação Os direitos de gravação de vídeos e áudios são reservados. 
Não são permitidas gravações de qualquer tipo (vídeo, áudio, print screens) pelos participantes, durante o 
evento. 

Adicionalmente, o organizador reserva-se expressamente o direito de usar as gravações do evento em 
questão (fotografias, vídeos, contribuições de áudio) para quaisquer fins promocionais, considerados 
apropriados pelo organizador, sob qualquer forma e transmiti-los a terceiros. 

Roupa Veste-te confortavelmente. Roupa "Smart Casual" é uma boa escolha. 
(Veste calças! :) )

Contactos Andreia Viana
Escola da Abundância

Email de Contacto: info@andreiaviana.com
Website: www.andreiaviana.com


