
 

CAFÉ COM IDEIAS 

TEMA: Intersetorialidade para a Promoção da Saúde 

Pergunta para o grupo: Como a CAP pode qualificar                 
as ações intersetoriais nos territórios?  

ETIQUETA DO CAFÉ 

Foque no que interessa                                       
Contribua com o seu pensamento                                            
Fale com sua mente e seu coração                                        
Escute para entender                                                       
Ligue e conecte ideias                                             
Converse, rabisque, desenhe, escreva nas toalhas de 
mesa a sua contribuição para o debate                                                            
Valorize e registre ideias, descobertas e questões mais 
relevantes.  

Relaxe e aproveite este momento porque                                                
“é conversando que a gente se entende!” 
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