AÇÃO DE FORMAÇÃO
Como avaliar o seu projeto
O atual quadro comunitário de fundos estruturais Portugal 2020 é mais uma oportunidade para desenvolver projetos
sociais com forte impacto social. As organizações de economia social necessitam de estar fortemente capacitadas para
promoverem e serem parceiras de projetos sociais com avaliação de resultados, baseados em modelos de avaliação
adequados às necessidades dos territórios envolventes e indo ao encontro das especificidades dos públicos das
organizações deste setor solidário. Neste sentido, “é urgente conhecer as novas regras de avaliação”, capacitando o
quadro técnico e dirigente das organizações e promovendo projetos e inclusão social e combate à pobreza e exclusão
social, vencedores para as pessoas e territórios.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Regras de funcionamento do grupo;
2. O conceito de projeto;
3. Os princípios da intervenção por projeto;
4. Instrumentos para o desenho de projetos “avaliáveis” (quadro lógico e modelo lógico);
5. Estruturação da avaliação (categorias e perguntas de avaliação);
6. Desenho de projeto “avaliável” e estruturação da avaliação do mesmo;
7. Avaliação e Apreciação Final.

OBJETIVO GERAL
Preparar e realizar a monitorização e avaliação de projetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar os conceitos e princípios fundamentais da metodologia de projeto;
- Conhecer as principais ferramentas para o desenho de projetos “avaliáveis”.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
A metodologia será orientada no enquadramento teórico-prático, de forma ativa e participativa, com exposição de
auxiliares audiovisuais, assim como instrumentos operativos, de forma a discussão orientada e trabalhos de grupo.
Avaliação: participação e trabalhos de grupo.

DIAS 25 e 26 de março
HORÁRIO 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30
DURAÇÃO 12 horas
LOCAL Praça 25 de Abril, Edifício Quartel da Devesa, n.º 9, 1º andar – Castelo Branco
INSCRIÇÃO Associados da EAPN Portugal: 30€ | Não Associados: 50€
PÚBLICO-ALVO Dirigentes e técnicos/as de entidades públicas e privadas com intervenção na área social.
ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal // Número de ordem de receção da inscrição
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e
aproveitamento no final da formação.
FORMADOR Pedro Antunes.
Sociólogo, especializado em interpretação de normas ISO 9001 e metodologias de auditoria ISSO 9001. Consultor
/formador na execução de processos e planeamento, implementação de sistemas de qualidade, qualificação
organizacional. Atualmente exerce funções como consultor e formador nas áreas dos estudos e diagnósticos,
acompanhamento e execução de processos de planeamento, implementação de sistemas de gestão da qualidade,
qualificação organizacional e monitorização e avaliação de programas e projetos.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária ou numerário.

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 22 de março para:
EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Castelo Branco
Praça 25 de abril – Edifício Quartel da Devesa, nº9, 1º andar, 6000-097 Castelo Branco
Telefone: 272328333 / Fax: 272328334 / castelobranco@eapn.pt

