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THINKIN' - I Feira para Cidadania, Formação, Emprego e Negócios 
 

Nos próximos dias 14 e 15 de dezembro de 2016, irá decorrer o evento THINKIN’ – I 
Feira para a Cidadania, Formação, Emprego e Negócios, no edifício de Equipa-
mento e Apoio Administrativo da Zona Industrial de Vagos, sede do Núcleo Empresa-
rial de Vagos (NEVA) e do Polo de Incubação do Município de Vagos (Polo IERA de 
Vagos).  
 
O Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), em coorganização com o Gabinete de De-
senvolvimento Económico (GDE) da Câmara Municipal de Vagos e Santa Casa da 
Misericórdia de Vagos, vão organizar este evento que visa a promoção das compe-
tências pessoais e profissionais de complementaridade e cooperação, estimulando a 
dinâmica e o empreendedorismo local e regional.  

A sessão de abertura ocorrerá no dia 14 de dezembro (quarta feira), pelas 14.30h, 
sendo este o horário de funcionamento por dia: 

• Dia 14 de dezembro (quarta feira): das 14.30h às 20:30h 
• Dia 15 de dezembro (quinta feira): das 10.30h às 20.30h 

Beneficiando das diversas valências físicas do espaço, durante os dois dias do evento 
decorrerão ações, sessões dinamizadas por oradores, workshops, conversas informais 
(“Conversas sobre…”) e networking sobre várias temáticas, que abordam assuntos e 
tendências atuais, inseridas nos ecossistemas empresarial, empreendedor e social. 

O espaço do THINKIN’ é de acesso livre em toda uma zona dedicada a expositores 
das mais variadas indústrias/ empresas/ entidades, locais e regionais (Auditório), pri-
vilegiando-se o contacto/networking pessoal/profissional entre todos. 
 
A participação nas várias dinâmicas deste evento é gratuita, embora sujeita a inscri-
ção para Workshops e “Conversas sobre…”, o que poderá ser feito através de preen-
chimento em formulário próprio disponível na página do facebook do evento e no 
website oficial. 
 
Links: 
Facebook: https://www.facebook.com/thinkinevento/?fref=ts 
Instagram: https://www.instagram.com/thinkinevento 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNFaHxLIbQBAHN-BTrxD7Gw 
Website: www.thinkin.pt (brevemente disponível) 


