
AÇÃO DE FORMAÇÃO 

CONCEÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

E ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS (2ª Edição) 
 

 

Os projetos de intervenção social marcam a vida das organizações. Para conceber e gerir projetos é fundamental 

conhecer os desafios decorrentes do todo o processo, desde a sua criação à sua implementação. 

Nesta ação de formação, serão apresentadas as etapas inerentes ao desenho de projetos e candidaturas de 

intervenção social. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- O processo de planeamento - Racional, etapas e sua interligação 

- Do diagnóstico aos objetivos - Criar intervenções coerentes e consistentes 

- Apresentação de um método de trabalho (workflow) que permita desenhar intervenções de qualidade 

- Relação entre planeamento e avaliação 

- Construção de um plano de avaliação - Etapas e instrumentos 

- Do planeamento à estruturação de candidaturas a programas 

- Elaboração de candidaturas - Algumas questões-chave 

- Análise crítica a candidaturas - O fechar do processo 

- Novas TIC no apoio a processos de planeamento 

 

OBJETIVO 

Melhorar os conhecimentos teóricos e metodológicos dos técnicos nas áreas do desenho de projetos e elaboração de 

candidaturas na área da intervenção social.  

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Exposição com auxiliares audiovisuais, discussão orientada e trabalhos de grupo. 

Avaliação: participação e trabalhos de grupo. 

 
 

 



DIAS 24 e 25 de Março de 2015 

HORÁRIO das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 

DURAÇÃO 14 horas 

LOCAL Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela (Praça de Santo António, 4730-728 Vila Verde)  

INSCRIÇÃO Associados da EAPN Portugal: 35€ // Não associados: 55€  

PÚBLICO-ALVO Técnicos(as) superiores, coordenadores(as) e dirigentes de organizações de intervenção social. 

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Contínua, de atualização 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Presencial 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Número de ordem de receção da ficha de inscrição 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO implica a Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação 

FORMADOR Paulo Teixeira, Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento. Consultor e formador nas áreas 

do planeamento, gestão e avaliação de programas e projetos, planeamento estratégico territorial e mudança organizacional, entre 

outras.  

 
 

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, numerário ou cheque (à ordem de 

EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).  
 

 

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser enviadas até ao dia 11 de Março para: 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Braga 

Rua Ana Teixeira da Silva, N.º 34, 1º Esq.- 4700-251 Braga 

Telefone: 253 331 001 / E-mail: braga@eapn.pt 
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