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ELABORAÇÃO ELABORAÇÃO ELABORAÇÃO ELABORAÇÃO DEDEDEDE    CANDIDATURASCANDIDATURASCANDIDATURASCANDIDATURAS 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 PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS    1. O processo de planeamento - Racional, etapas e sua interligação. 2. Do diagnóstico aos objetivos - Criar intervenções coerentes e consistentes. 3. Apresentação de um método de trabalho (workflow) que permita desenhar intervenções de qualidade. Relação entre planeamento e avaliação. 4. Construção de um plano de avaliação - Etapas e instrumentos. Do planeamento à estruturação de candidaturas a programas. Elaboração de candidaturas - Algumas questões-chave. 5. Análise crítica a candidaturas - O fechar do processo. Novas TIC no apoio a processos de planeamento. 
OBJETIVO GEROBJETIVO GEROBJETIVO GEROBJETIVO GERALALALAL    // OBJETIVOS ESPECÍFICOS// OBJETIVOS ESPECÍFICOS// OBJETIVOS ESPECÍFICOS// OBJETIVOS ESPECÍFICOS    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 AVALIAÇÃOMETODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃOMETODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃOMETODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO    Exposição com auxiliares audiovisuais, discussão orientada e trabalhos de grupo. Avaliação: participação e trabalhos de grupo. 
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Prioridade a associados da EAPN Portugal // Número de ordem de receção da inscrição    Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e aproveitamento 
Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento e Licenciado em Sociologia e Planeamento pelo Possui uma vasta experiência profissional, tendo trabalhado para ONG, na coordenação de equipas de projetos de intervenção, e para o Estado, no planeamento e acompanhamento da implementação de Programas Nacionais (nomeadamente o Programa Rede Social, no extinto IDS – lvimento Social e posteriormente no Instituto de Segurança Social). Exerce atualmente as funções de consultor e formador, colaborando também com instituições do Ensino Superior, como o Instituto Superior de ligadas à avaliação de programas e projetos. É frequentemente convidado como perito em avaliação de políticas, programas e projetos por organizações internacionais como a Comissão Europeia (nomeadamente DG Regio, DG Home e DG for Employment, Social Affairs & Inclusion), Council of Europe Development Bank ou Council of Europe Youth Department, só para citar algumas. Integrou ainda a Direção da Neste momento integra a direção da, e criada, Associação Ibérica de Profissionais pela Avaliação sediada em Madrid. Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiadaFicha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiadaFicha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiadaFicha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada    transferência bancária, numerário ou cheque (à 
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