CONVITE

3a Conferência Internacional do CIP Institute
Sexta-feira 1 de Julho de 2016, em colaboração com a Escola de Gestão de
Antuérpia
O CIP Institute congrega mais de 75 membros de 12 países e tem por missão
promover o encontro entre cientistas e profissionais de várias disciplinas numa
plataforma inspiradora e inovadora, de modo a que os mesmos possam
partilhar e ampliar o conhecimento sobre os Processos Interactivos Complexos
na área de gestão de crise.
Este ano a conferência anual tem por temática Construindo Resiliência em
Tempos Turbulentos – Processos Interactivos Complexos em comunidades e
organizações e convida oradores principais do Japão, Estados Unidos da América
e Bélgica.

Programa
O programa da conferência consiste em:
 Apresentações realizadas pelos oradores internacionais convidados;
 Workshops organizados por membros do CIP Institute;
 Workshops de projectos em que são partilhadas as evoluções de várias
iniciativas do CIP Institute que se encontram em curso;
 Networking entre uma audiência internacional de peritos na área da
gestão de risco e da gestão de crise.

Oradores Convidados
Na conferência deste ano temos o orgulho de apresentar três oradores
internacionais. Os resumos das apresentações encontram-se disponíveis no
website da conferência.
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Pode obter mais informação e efectuar o seu registo na conferência através
do link: cipinstitute.org/event2016
› Se tem algum pedido ou necessita de mais informação sobre a Conferência ou sobre
o CIP Institute não hesite em contactar-nos através do endereço de mail
info@cipinstitute.org

› Se está no Twitter, pode seguir-nos @cipinst
› No LinkedIn, pode juntar-se e participar no CIP Institute discussion group

Candidaturas para Workshops
Se deseja tirar o máximo proveito da sua participação no encontro e elevá-la
para outro nível, e poder discutir as suas ideias com um grupo de peritos
durante um workshop, contacte-nos para submeter a sua proposta de
workshop.

