
Comunicación e
Cooperación ao
Desenvolvemento

24 e 25 de abril 2010

Curso-práctico
O curso é gratuíto para os/as 
asistentes. Non se inclúe o 
desprazamento. Entregarase 
certificado de asistencia.

Lugar de celebración:

Centro de Educación Ambiental
As Corcerizas

PRAZAS LIMITADAS

d/. Pista forestal Arnuide- San Mamede km 10
32705 - Arnuide. Vilar de Barrio. Ourense
Tef: 988302403

Destinatarios/as:

Axentes de cooperación
Membros de ONGD
Medios de comunicación

Información e inscricións:

Amigos da Terra
Rúa da Concordia nº 20 2º Esq.
32003 Ourense
Tef: 988374318  Fax:988511020
www.amigosdaterra.net
info@amigosdaterra.net

Organiza:

Colabora:

mailto:info@amigosdaterra.net


A QUEN VAI DIRIXIDO?

O curso vai dir ix ido aos axentes 
de cooperación, membros de ONGD´s 
e  aos  medios de comunicación ,  
co obxectivo de dar a coñecer os
resultados obtidos na visibil ización
dos proxectos de cooperación con 
enfoque ambiental de Amigos da Terra 
en colaboración con AGARESO, mostrando
como as comunidades beneficiarias 
melloran as súas condicións de vida
g razas  a  unha  boa  xes t i ón  dos
recursos naturais.

Así mesmo, dotaremos aos axentes de
cooperación e ONGD´s  das ferramentas 
axeitadas para poder mellorar a 
comunicación nas súas organizacións.

SÁBADO 24 DE ABRIL

DOMINGO 25 DE ABRIL

10.30 Recepción dos participantes no
Centro de Educación Ambiental As
Corcerizas.

11.00 Inauguración

10.00 Relatorio "A radio como medio
de comunicación emerxente en
internet".

11.00 Descanso

11.30 Relatorio "A comunicación 2.0, 
e iso que é?"

Comunicación dixital e medios sociais.

13.00 Clausura

11.30 Mesa Redonda "Outros xeitos de
relacionarse cos xornalistas".

Presentación conxunta de Amigos da
Terra e AGARESO sobre o proxecto do
Golfo de Fonseca.

14.30 Xantar

16.00 Mesa Redonda "Porque non saímos
 nos medios?"

Profesionais de diferentes medios de
comunicación darán o seu punto de vista
sobre a visibilidade das ONGD´s nos me-
dios de comunicación na actualidade.

17.30 Descanso

18.00 Obradoiro "Como cho conto para
que me saques".

Ferramentas para que as ONGD´s
melloren a comunicación que fan nas súas
organizacións.


