
Workshops 
Work from Centro de Portugal

ENQUADRAMENTO
 

O trabalho remoto não é uma forma de trabalho recente na organização das 
empresas mas, a partir de 2020, em todo o mundo, os períodos de confinamento  
e o distanciamento físico afetaram a vida quotidiana dos trabalhadores e levaram  
a um enorme aumento do número de pessoas que trabalham em casa.

Com os diversos anúncios de mudança da organização do trabalho em empresas 
de todo mundo e o aumento do número de pessoas em trabalho remoto, também 
crescem as oportunidades para a oferta turística. Esta proposta de trabalho  
Work From Centro de Portugal pretende dar uma resposta de estruturação de 
produto e de comunicação no segmento emergente no Centro de Portugal 
enquanto destino para visitar e trabalhar, dirigido a todas as pessoas, famílias, 
equipas e nómadas digitais, que pretendam trabalhar à distância.

Organização
Turismo Centro de Portugal

PROGRAMA
 

10h | Estudos, objetivos e linhas gerais do Manual de Boas Práticas
Joana Pires Araújo | Tipo-grafia
 

 ▶ Contexto: estatísticas relativas ao teletrabalho em Portugal e  
trabalho móvel na União Europeia;

 ▶ Conceitos: trabalho remoto, teletrabalho, trabalho móvel, nómadas digitais;

 ▶ Espaço de trabalho: caraterísticas e particularidades;

 ▶ Serviços de apoio e complementares ao trabalho.
 
10h30 | Exemplos e boas práticas para Work From Centro de Portugal
Carlos Bernardo | O Meu Escritório É Lá Fora
 

 ▶ Casos de estudo: territórios, unidades de alojamento e espaços comerciais  
com oferta para pessoas em trabalho remoto ou nómadas digitais;

 ▶ Boas práticas: orientações para estruturação da oferta;

 ▶ Estratégia de comunicação da oferta.
 
11h | Esclarecimento de dúvidas
Carlos Bernardo e Joana Pires Araújo

Inscrições: limitadas: 50 pessoas/ workshop
Caso a sua inscrição seja recusada, agradecemos que nos contacte a manifestar interesse na realização de um workshop adicional.

13 e 20 maio 2021 | 10h-11h30
Entidades públicas

14 e 21 maio 2021 | 10h-11h30
Alojamentos, empresas de animação turistíca, espaços de co-work


