I FÓRUM PARA A CAPACITAÇÃO
PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS/ O PT 2020

25 de Fevereiro de 2016
Auditório do Museu da Pedra
Largo Cândido dos Reis 4, Cantanhede, 3060-174, Cantanhede

10H00-13H00/14H00-17H00

ENQUADRAMENTO
Desde 2014, com o novo ciclo de programação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 2014-2020
surgiu um conjunto bastante diversificado e abrangente de novas oportunidades de desenvolvimento do terceiro setor
em Portugal, quer por via da qualificação das organizações, quer por via da melhoria dos serviços que diretamente são
disponibilizados às populações. Este novo período 2014-2020 acarreta um conjunto de novidades e exigências para as
organizações, em que a metodologia de projeto assume uma relevância crescente. As organizações são convidadas,
mais do que nunca, a desenvolver projetos de excelência e a demonstrar, através de evidências objetivas, que os
resultados a que se propõem são efetivamente atingidos. Conceitos como projeto, teoria de mudança, monitorização e
avaliação por resultados estão na linha da frente das novas exigências do Portugal 2020.
OBJETIVOS
•

Identificar os conceitos e princípios fundamentais da metodologia de projeto;

•

Conhecer as propostas internacionais para a metodologia de projeto;

•

Conhecer os principais métodos e técnicas (quantitativos e qualitativos) de recolha de informação para a
concretização da metodologia de projecto;

•

Conhecer as linhas de financiamento previstas para o período 2014-2020.

CONTEÚDOS
O novo período de programação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 2014-2020
Intervenção por projeto.
Etapas do ciclo de projeto.

ORGANIZAÇÃO:

DESTINÁRIOS
Técnicos de Intervenção Social do Concelho de Cantanhede.
DINAMIZADOR:
Susana Monteiro: Doutoranda em Sociologia Económica e das Organizações (ISEG), mestre em Geografia
(Faculdade de letras da Universidade de Lisboa) e licenciada em Sociologia e Planeamento (ISCTE – IUL), é
formadora, consultora e avaliadora de projetos, programas e políticas públicas. Desenvolveu atividade no
Observatório do QREN (2008-2014), como técnica de avaliação de políticas públicas.

Ficha de Inscrição:
As inscrições são gratuitas e limitadas a 30 lugares.

Nome completo _____________________________________________________________________________
Data de Nascimento ____/____/_______

Habilitações Escolares____________________________

N.º BI/Cartão de Cidadão_______________

Data de Validade ____/____/_______

Morada_______________________________________________CP e Localidade_________________________
Telefone___________________________

e-mail_________________________________________

Organismo/Instituição onde trabalha_____________________________________________________________
Cargo/Função que desempenha_________________________________________________________________
Morada________________________________________________CP e Localidade________________________
Telefone__________________________

e-mail_________________________________________

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada
As inscrições devem ser realizadas até ao próximo dia 22 de Fevereiro:

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Coimbra

Câmara Municipal de Cantanhede

Estrada de Coselhas, Quinta da Conchada,

CLDS Cantanhede 3G – Intervir, Integrar e Incluir

Lote 19/20, 1º dto

Rua António José de Almeida, n.º 3 - Cantanhede

Tel. 239 834 241 / Fax. 239 840 796
e-mail: coimbra@eapn.pt

Tel. 231 410 123 / Fax: 231410189
e-mail: redesocialcantanhede@gmail.com

