CURSO EXECUTIVO

GESTÃO DE
ORGANIZAÇÕES
RELIGIOSAS
2ª Edição

Com o apoio:

Em parceria:

Media Partner:

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES
RELIGIOSAS
COORDENAÇÃO EXECUTIVA
António Pimenta de Brito

ENQUADRAMENTO
No seguimento da 1ª edição da Pós-Graduação
em Administração de Organizações Religiosas,
o ISEG volta a apresentar esta última formação
inovadora de curta-duração.
Nesta formação avançada propõe-se, em
primeiro lugar, refletir sobre a aplicação da missão
destas organizações à realidade dos desafios
de gestão. Em segundo lugar, dotar os dirigentes
superiores da Igreja Católica de conhecimentos
e competências técnicas que os auxiliem a
administrar os seus bens e atividades de forma
eficiente e sustentável e fornecer ferramentas
úteis ao conhecimento e comunicação mais eficaz
com os seus públicos.

OBJETIVOS

> Refletir sobre a aplicação da missão da
organização religiosa à realidade dos desafios
de gestão.
> Desenvolver competências aplicadas ao
exercício qualificado da administração de
organizações e projetos com cunho religioso,
nas grandes, médias, pequenas e micro
organizações.

DESTINATÁRIOS

Foram convidadas as figuras mais importantes
da Igreja portuguesa e da sociedade para, cada
um na sua especialidade, partilharem o seu
conhecimento e experiência.

Este formação executiva é dirigida essencialmente
a dirigentes de topo da Igreja, como bispos,
cónegos, provinciais e ecónomos de institutos
religiosos e também líderes de movimentos, obras,
padres e dirigentes de centros sociais paroquiais,
irmandades, confrarias, misericórdias e outras
instituições de constituição canónica.

APRESENTAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Este curso contém uma visão abrangente das
matérias da gestão, ministradas por figuras
da maior credibilidade e relevância na Igreja
Católica nacional e da sociedade em geral. O
curso disponibiliza um conhecimento de natureza
teórica e prática, e aprofunda os princípios e
técnicas fundamentais de gestão de organizações,
e em concreto de organizações religiosas.

O Programa de formação executiva tem a duração
de 32 horas. Realizar-se-á durante uma semana,
num horário intensivo, com almoço e coffee
break. Tem o prazer de contar no final com uma
palestra com o Senhor Bispo Auxiliar de Lisboa,
D. Nuno Brás.

Início

Duração

Junho 2016

32h

Alunos a
admitir

Preço

20

1000€*

CALENDÁRIO
DATA

MANHÃ

TARDE

20 de Junho

Acolhimento

Finanças e Contabilidade
nas Organizações Religiosas

12h00 - 17h00

HORAS
4

Gonçalo Rebelo da Silva (ACEGE/ KPMG)

21 de Junho

Administração Patrimonial

09h00 - 17h00 e Enquadramento Tributário

das Org. Religiosas

Cónego Álvaro Bizarro
(Patriarcado de Lisboa)

Gestão do Património e Turismo
Religioso
Pe. Américo Aguiar
(RR/Irmandade dos Clérigos)

09h00 - 17h00 Maria Manuel Seabra da Costa
(ACEGE/ PwC)

Administração Patrimonial e
Enquadramento Tributário das Org.
Religiosas

23 de Junho

Comunicação e Igreja

22 de Junho

Gestão de Pessoas e Liderança

Comunicação e Religião

09h00 - 17h00 Joaquim Franco (SIC)

24 de Junho

Finanças e Contabilidade nas
09h00 - 17h00 Organizações Religiosas
Gonçalo Rebelo da Silva

7

7

Cónego Álvaro Bizarro

7

Pedro Gil (Consultor de Comunicação)

Comunicação com Senhor Bispo D.
Nuno Brás: “Liderança à luz da Doutrina Social da Igreja”

7

Encerramento e Entrega de Diplomas

CONTACTOS:
sergio.pereira@idefe.pt
Tel: (+351) 213 922 716

www.iseg.ulisboa.pt
iseg.pt

*Preço para inscrições até 3 de Maio. Após esta data, a propina será de 1250€. Parceiros: 10% de desconto.

iseg.pt

RUA DO QUELHAS, 6, 1200-781 LISBOA
PORTUGAL
213 925 888/9
www.iseg.ulisboa.pt

CEGOR2016V1

Open minds for a changing world

