
A Rede Social está empenhada em proporcionar uma aprendizagem contínua às 
organizações e redes de parceria. Como o planeamento e a gestão de projetos 
são centrais na atuação das organizações, esta ação de formação vai mostrar 
abordagens, instrumentos e práticas que potenciam o sucesso e o impacto dos 
projetos.

2ª Edição

Como Elaborar Bons Projetos Sociais?
Curso Intensivo em Elaboração de Projetos

DESTINATÁRIOS/AS

Corpo Técnico das Organizações, das Redes de Parceria e do Núcleo Executivo Rede Social

OBJETIVO GERAL

O objetivo central desta formação é dotar os participantes de conhecimentos sobre o processo de 
planeamento. Apresentar um processo de trabalho e os instrumentos, que permitem ir da ideia inicial ao 
projeto final. 
Questões específicas da apresentação de candidaturas a financiamento também são abordadas  para melhorar 
as hipoteses 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, tais como:
• dominar as lógicas e aspetos essenciais de um diagnóstico;
• conseguir construir Teorias de Mudança, os Modelos Lógicos ou os Quadros Lógicos;
• saber construir objetivos robustos e coerentes;
• saber selecionar estratégias de intervenção adequadas aos seus objetivos;
• saber inscrever projetos em processos de candidatura a fundos de forma consistente;
• conseguir construir planos de avaliação para os seus projetos;
• utilizar ferramentas tecnológicas específicas 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.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

• A intervenção por projeto – características, potencialidades e limites;
• O ciclo de projeto – etapas e suas funções;
• Componentes de planeamento – dos objetivos às atividades;
• 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 – software e serviços digitais de suporte a processos de 
planeamento.



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO

Metodologia de tipo misto com exposição e exercícios práticos para experimentação de ferramentas e dos 
processos apresentados.

QUANDO E ONDE

7, 8, 14 e 15 de Abril 2021 (10h00-12h45)
Total de 10 h (4x2,5h)
Plataforma Zoom

FORMADOR 

• Paulo Teixeira - CV completo

Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento e 
Licenciado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE. 
Fundou a Logframe - Consultadoria e Formação, Lda, de que é sócio 
gerente. Tem experiência profissional vasta e multifacetada: trabalhou 
em 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 em 
Autarquias, IPPSs, ONGs e outras instituições públicas e privadas.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação de Qualificação

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

Sim

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Formação gratuita
As inscrições são limitadas a 30 formandas/os e devem ser realizadas até ao dia 30 de março 2021
Formulário de inscrição: https://forms.gle/U1fAmoGkMxfsdeLn8

https://logframe.pt/equipa/
https://forms.gle/U1fAmoGkMxfsdeLn8

