Os Seminários Técnicos Especializados promovidos pelas CNIS estão organizados em temas centrais
relativos ao funcionamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como:
Planeamento Estratégico, Avaliação de Impacto, Gestão de Pessoas, Direito do Trabalho, Gestão
Financeira ou Contratação Pública. São independentes uns dos outros e a carga horária de cada
Seminário varia entre 6 e 12 horas. Serão facilitados por pessoas com experiência académica e/ou
prática relevante no setor da Economia Social em Portugal e no domínio internacional.
PRINCIPAIS CONTEÚDOS DE GESTÃO FINANCEIRA
• Demonstrações Financeiras
• Contabilidade Analítica
• Planeamento e Execução Orçamental
• Gestão de tesouraria
DESTINATÁRIOS
• Dirigentes (membros dos órgãos sociais ou quadros técnicos) e outros quadros de
organizações de economia social.
• O seminário é financiado e por isso não tem custos para os destinatários.
FUNCIONAMENTO E ABORDAGEM PEDAGÓGICA
O Seminário funciona na modalidade online, com recurso à plataforma zoom. Uma vez que combina
uma componente de formação teórica e uma abordagem eminentemente prática, para frequentarem
o Seminário, os participantes terão de ter acesso à internet, preferencialmente de alta velocidade.
Devem contar com um equipamento eletrónico que possua microfone e câmara incorporados. As
sessões não serão gravadas.
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Do ponto de vista pedagógico, será utilizado um conjunto diversificado de abordagens e métodos de
aprendizagem, combinando teoria e prática. Os participantes serão interpelados a fazer uso dos seus
conhecimentos e de uma atitude crítica e reflexiva sobre a sua própria experiência profissional.
Pretende-se que cada participante tenha a possibilidade de adaptar os conteúdos discutidos às suas
necessidades e às necessidades da organização a que está ligado, potenciando a eficácia do seu
desempenho, numa lógica de aprendizagem organizacional.
FORMADOR – PEDRO PINTO
Licenciado em Economia pela Universidade do Porto, pós-graduado em Ciências Empresariais com
especialização em Finanças pela mesma instituição | MBA Executivo da Católica Porto Business School
| Colaborador da Metro do Porto, S.A., entre Janeiro de 2002 e Abril de 2016 no Departamento de
Planeamento e Controlo de Gestão | Colaborador no Vigent Group, SGPS, entre Maio de 2016 e Junho
de 2017 no Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão | Desde Junho de 2017, exerce
funções de Diretor de Controlo de Gestão do Centro Regional do Porto da Universidade Católica
Portuguesa | Desenvolve ainda atividades de consultoria económica e financeira, com enfoque nos
domínios da avaliação de investimentos e financiamentos | Foi voluntário fundador e coordenador do
Núcleo da Foz do Douro do projeto Re-food 4 Good, IPSSDATA DE REALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Este Seminário distribui-se por 3 sessões de 4 horas, ao longo de 3 manhãs, totalizando 12 horas.
Existem 4 “turmas” disponíveis:
- 3, 5 e 12 de maio das 9h00 às 13h00;
- 14,19 e 26 de maio das 9h00 às 13h00;
- 9, 14 e 16 de junho das 9h00 às 13h00;
- 7,12 e 14 de julho das 9h00 às 13h00.
Após a conclusão do Seminário será entregue um Certificado de Participação aos participantes que
não faltarem a mais de 2 sessões (8 horas).
Aceitam-se inscrições até serem completas as vagas disponíveis.
CONTACTOS
Mariana Abranches Pinto
Tel. 918991537
Email: seminarioscnis@gmail.com
INSCRIÇÕES
AQUI
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