
 
 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

  GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
 

 
5ª edição! …ÚLTIMAS VAGAS… 
 

 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Planeamento Estratégico e Avaliação Organizacional - conceitos-chave e dinâmica  

Abordagens e metodologias de avaliação organizacional  

O diagnóstico estratégico enquanto resultado de uma avaliação organizacional  

Da avaliação organizacional ao planeamento estratégico  

Modelo de plano estratégico - componentes e sua utilidade  

Ligação entre o processo de planeamento estratégico organizacional e o planeamento operacional 

 

 
OBJECTIVO GERAL  

Abordar conceitos e abordagens às questões da Avaliação Organizacional e Planeamento Estratégico 

Contribuir para a melhoria das competências dos dirigentes, chefias e quadros superiores de 

organizações do 3º Sector nos domínios da gestão de Recursos Humanos e áreas a si intimamente 

ligadas. 

 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Pretende-se com esta ação promover um espaço de aprendizagem, reflexão e discussão sobre algumas das 
áreas centrais à gestão de organizações sem fins lucrativos. Esta ação será um espaço interativo, 
fomentando a partilha de experiências, de conhecimentos e de estratégias de forma a permitir dotar os 
formandos de competências e instrumentos úteis. A ação de formação apostará em metodologias 
participativas e dinâmicas que valorizem a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal - método expositivo 
e participativo. 



 
 
 

 
DIAS 7, 8, 14 e 15 de maio  

HORÁRIO 09h.30 às12.30h e das 14.00h às 17.00h  

DURAÇÃO 24 horas  

LOCAL EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Lisboa - Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 7 Apartamento 311, Lisboa  

INSCRIÇÃO Associados da EAPN Portugal: 60€ // Não associados: 100€  

PÚBLICO-ALVO Técnicos e dirigentes de organizações não-governamentais de solidariedade social  

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização  

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal // Número de ordem de receção da inscrição 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação  

FORMADOR Paulo Teixeira, Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 
 

 
A ficha de inscrição pode ser fotocopiada  
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária (NIB 0033 0000 000 45757781 95), 
numerário ou cheque (à ordem de EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).  
 
As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 2 de maio para: 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Lisboa  
Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 7 Apartamento 311 - 1600-196 Lisboa  
telefone: 217986448    fax: 217976590   e-mail: lisboa@eapn.pt 
 
Como tomou conhecimento desta ação de formação? ___________________________________________________________ 
 
Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta actividade de formação. Autorizo a EAPN Portugal a 
disponibilizar ao Sistema de Acreditação da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contactos para efeitos de uma 

 

 


