
Como Elaborar Bons Projetos Sociais?

A presente formação tem por obje�vo a dinamização de uma ação de formação 
centrada nas questões do planeamento e gestão de projetos sociais. U�liza 
abordagens, instrumentos e prá�cas que potenciam o sucesso e impacto dos 
projetos. Esta formação enquadra-se no Plano de Formação da Rede Social de 
Cascais, e visa implementar a estratégia de aprendizagem con�nua das 
organizações e das redes parceiras.

Curso Intensivo em Elaboração de Projetos

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

• A intervenção por projeto – caracterís�cas, potencialidades e limites;
• O ciclo de projeto – etapas e suas funções;
• Componentes de planeamento – dos obje�vos às a�vidades;
• Um processo de planeamento – apresentação de um workflow e seus instrumentos;
• Como estruturar candidaturas robustas? – dimensões técnicas e de comunicação;
• Novas TIC no suporte a processos de planeamento – so�ware e serviços digitais de suporte a processos de 
planeamento.

OBJETIVO GERAL

O obje�vo central desta formação será dotar os par�cipantes de conhecimentos sobre o processo de 
planeamento com a apresentação de um processo de trabalho e instrumentos, que lhes permitam ir da ideia 
inicial ao projeto final.
Também serão abordadas as questões específicas da apresentação desses projetos a candidaturas a 
financiamento, por forma a aumentar as chances de sucesso das organizações. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No final da formação espera-se que os/as formandos/as saibam construir um projeto robusto e coerente 
usando ferramentas adequadas a cada fase do ciclo de planeamento, nomeadamente:
• dominar as lógicas e aspetos essenciais de um diagnós�co;
• conseguir construir Teorias de Mudança, os Modelos Lógicos ou os Quadros Lógicos;
• saber construir obje�vos robustos e coerentes;
• saber selecionar estratégias de intervenção adequadas aos seus obje�vos;
• saber inscrever projetos em processos de candidatura a fundos de forma consistente;
• conseguir construir planos de avaliação para os seus projetos;
• u�lizar ferramentas tecnológicas específicas nomeadamente aplicadas a mapeamento de fluxos, mapas 
mentais, planeamento e gestão operacional, visualização de informação relevante, comunicação para equipas 
e facilitação de workshops e focus groups.



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO

Metodologia de �po misto com exposição e exercícios prá�cos para experimentação de ferramentas e dos 
processos apresentados.

DATAS e HORÁRIO

11, 18 e 25 de Fevereiro e 4 de Março 2021 (10h00-12h30)

DURAÇÃO

Total de 10 h (4x2,5h)

LOCAL

Plataforma Zoom 

FORMADOR 

• Paulo Teixeira 

Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de 
Desenvolvimento e Licenciado em Sociologia e Planeamento pelo 
ISCTE. 
Vasta e mul�facetada experiência profissional, tendo trabalhado 
para ONGs, na coordenação de equipas de projetos de intervenção, e 
para o Estado, no planeamento e acompanhamento da implementação de 
Programas Nacionais.
Exerce atualmente as funções de consultor e formador em Autarquias, IPSSs, ONGs e outras ins�tuições 
públicas e privadas, nas áreas do planeamento, gestão e avaliação de programas e projetos, planeamento 
estratégico territorial, liderança e gestão de equipas, mudança organizacional, comunicação e marke�ng 
organizacional, sustentabilidade e sistemas de avaliação de desempenho.
Integrou ainda a Direção da Sociedade Europeia de Avaliação (EES), é membro da Sociedade Americana de 
Avaliadores, foi coordenador do Núcleo EAPN Portugal. Fundou a Logframe – Consultoria e Formação, Lda, de 
que é sócio-gerente.
Colabora com organizações do Ensino Superior nas áreas da avaliação, planeamento e inovação social 
(Universidade Católica Portuguesa, ISCSP e outras). 
É membro do grupo de experts da RAN - Radicalisa�on Awareness Network da Comissão Europeia e lançou a 
BUZZ – Agência de Comunicação para a Economia Social.
É co-autor dos livros “MAPA – Manual de Planeamento e Avaliação de Projectos”, “MAPA – Manual de 
Facilitação para a Gestão de Eventos e Processos Par�cipa�vos” e “Gestão de Organizações Sem Fins 
Lucra�vos – o desafio da Inovação Social”, e possui um vasto número de ar�gos publicados em revistas 
técnicas.



CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

Sim

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

• Formação gratuita
• As inscrições são limitadas a 30 formandas/os e devem ser realizadas até ao dia 4 de Fevereiro 2021
• Formulário de inscrição: 
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiON2q49vDA0n5aC_7mGi2vsLA7bgJBzZSgbBwCxZfWPENBw/vie
wform?usp=sf_link

DESTINATÁRIOS/AS

Corpo Técnico das Organizações, das Redes de Parceria e do Núcleo Execu�vo Rede Social

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação de Qualificação


