
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O PFG-Programa de Formação em Gestão de 
IPSS é promovido pela ENTRAJUDA em 
associação com um conjunto de Parceiros e 
um grupo de Formadores que, em regime de 
pro-bono, se associam a esta iniciativa.  

Visa dar resposta aos desafios de Gestão que 
se colocam às IPSS, designadamente as boas 
práticas de gestão, a sustentabilidade e a 
inovação social, num contexto de procura de 
satisfação de necessidades sociais que 
potencie a diversidade dos recursos 
disponíveis na economia e na sociedade civil 
e a cooperação entre sectores social, privado 
e público. 

 

CALENDÁRIO E LOCAL 
As sessões irão realizar-se, previsivelmente, nas datas 
abaixo indicadas, das 9h30 às 17h00, com intervalo 
para almoço.  

As sessões da 6ª Edição realizam-se em Lisboa, na 
sede da APS-Associação Portuguesa de Seguradores, 
Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 41. 
 

 
 
 

 

 

 

Outubro'17 3 10 17 24 31
Novembro '17 7 14 21 28
Dezembro'17 5 12 19
Janeiro' 18 9 10 16 23 30
Fevereiro'18 6 14 20 27
Março'18 6 13 20 27
Abril'18 3 10

Dirigentes executivos, Quadros com 
formação superior que desempenhem 
funções de chefia, Responsáveis pela gestão 
de IPSS que pretendam melhorar a sua 
capacidade de gestão.  
 

6ª Edição  
PFG - Programa  

de Formação em 
Gestão de IPSS 

 

OBJECTIVOS

Fortalecer as competências de gestão

Compreender os factores de mudança da economia 
e da sociedade

Conhecer as implicações, obrigações e benefícios 
do enquadramento jurídico da actividade das IPSS

Espelhar os fundamentos da missão e valores na 
estratégia,  objectivos e indicadores da instituição

Implementar boas práticas de gestão

Criar condições para a gestão de processos de 
obtenção de certificação de qualidade

PARCEIROS 



 

Duração total de 147 horas em sala ao longo 
de 26 semanas, de 3 de Outubro de 2017 a 
10 de Abril de 2018 

 TESTEMUNHO 
Frequentar o Programa de Formação 
em Gestão de IPSS da ENTRAJUDA foi  
muito enriquecedor pela abrangência e 
profundidade dos temas abordados.  
A organização por Módulos com conteúdos muito 
específicos e bem alinhados permitiu fluidez na 
transmissão de conhecimentos. 
A qualidade dos formadores aliada a um grupo pequeno 
de formandos permitiu uma troca de conhecimentos e 
experiências muito positivo levando cada participante a 
reflectir sobre a aplicabilidade dos conteúdos na sua 
instituição. 
O apoio prestado pela Equipa da ENTRAJUDA, sempre 
empenhado e disponível, para que cada participante 
usufruísse o melhor possível da formação, foi inspirador 
para que cada um sentisse renovado em si o sentido de 
serviço das instituições de solidariedade social. 
 

Ana Vara Vergueiro | Comissão de Distribuição 
Banco Alimentar Contra a Fome, Lisboa 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
Gestão Estratégica 
Planeamento e Controlo de Gestão 
Boas Práticas de Gestão 
Financiamento e Sustentabilidade 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
Regime Jurídico das IPSS e Negócios Sociais 
Código Contributivo e Legislação Laboral 
Fiscalidade e Mecenato  

GESTÃO FINANCEIRA  
Contabilidade e Análise Financeira 
Contabilidade de Custos  
Controlo Orçamental - Balanced Scorecard 

GESTÃO DA MUDANÇA 
Gestão da Qualidade 
Teoria da Mudança  
Gestão de Projectos Sociais 
Empreendedorismo e Inovação Social 
Avaliação de Impacto Social 

GESTÃO DO MARKETING E COMUNICAÇÃO 
Marketing Social - Comunicação Organizacional 
Estratégias de Angariação de Recursos 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
Liderança de Indivíduos e Equipas 

GESTÃO DE PESSOAS 
Gestão de Pessoas 
Avaliação Desempenho 
Gestão de Voluntários 

Avaliação final 
com base num 

trabalho 
individual com 
atribuição de 

classificação e 
acesso a 

certificado. 

 INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES 
 

Taxa de inscrição de 200 Euros destinada a suportar 
despesas com materiais de apoio.  

Serão admitidos mais do que um participante por 
instituição, desde que cumpram os requisitos para a 
frequência do programa.  

É atribuída uma bonificação de 15% no valor da 
inscrição do 2º participante e seguintes. 

 

 

 

 

 

 

Coordenação do Programa  
José Leirião 
 

Coordenação da Área de Formação 
Isabel Ramires Ramos 
 

Apoio Técnico e Administrativo 
Elsa Velez  
Vera Silva 
 
 
E-mail: formacao@entrajuda.pt 
 213 600 500 
 
www.entrajuda.pt  
 
 
 
 
 

Inscrições até 31 de Julho 
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