
 

 

1ª  EDIÇÃO 

2012 
6 Março-10 de Julho 

O Programa de Formação em Gestão de IPSS, cuja 1ª Edição ocorre em 2012, é promovido pela ENTRAJUDA em 
associação com um conjunto de Parceiros e um grupo de Formadores que, em regime de pro-bono, aceitaram 
associar-se a esta iniciativa. Visa dar resposta aos desafios de gestão que se colocam às instituições de 
solidariedade social, 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. 
 
Destinatários 

O Programa de Formação em Gestão de IPSS 
destina-se principalmente a dirigentes executivos, 
responsáveis pela gestão de topo de Instituições de 
Solidariedade Social que pretendam melhorar a sua 
capacidade de gestão.  

 
Conteúdos 

O Programa de Formação em Gestão de IPSS é 
estruturado em seis Áreas de Gestão (Módulos), um 
Workshop (Módulo) e três Seminários. Cada Área de 
Gestão integra um conjunto de temas. 

O Módulo final é constituido por um Workshop no qual 
os formandos apresentarão os trabalhos que 
desenvolveram ao longo da formação. 

Na abertura e encerramento do Programa de 
Formação em Gestão de IPSS serão realizados 
seminários sobre temas associados à gestão, 
inovação social, qualidade e sustentabilidade 
(oportunamente serão anunciados os convidados que 
assegurarão os seminários, bem como os respectivos 
temas). 

Objectivos 

O Programa de Formação em Gestão de IPSS está 
concebido para apoiar os dirigentes executivos  
responsáveis pela gestão de topo das instituições de 
solidariedade social a: 

- fortalecerem as competências de gestão 
estratégica, gestão de pessoas, gestão 
financeira, gestão comunicacional e 
organizacional, gestão comportamental, gestão 
de sistemas de informação; 

- conhecerem as implicações, obrigações e 
benefícios do enquadramento jurídico da 
actividade das instituições de solidariedade 
social; 

- implementarem boas práticas de gestão, 
designadamente ao nível do planeamento e 
controlo de gestão, gestão de pessoas, gestão 
financeira e gestão de processos chaves na 
organização, através de ferramentas e 
instrumentos adequados; 

- criarem as condições para iniciarem um processo 
de obtenção de certificação de qualidade.  

  

Estrutura Temas principais 
Duração 

(Horas em sala) 
SEMINÁRIO DE ABERTURA Desafios da Gestão. Boas Práticas de gestão 

(Governance) 3 

Módulo 1 GESTÃO ESTRATÉGICA Gestão Estratégica.  
Planeamento e Controlo de Gestão 
Regime Jurídico das IPSS  
Gestão de Processos 
Mudança de Paradigma - do utente para o cliente 

18 

Módulo 2 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO Comunicação Organizacional 
Comunicação Interna 
Comunicação Externa. Marketing social 

9 

Módulo 3 GESTÃO DE PESSOAS 
 

Gestão de Pessoas 
Avaliação de Desempenho 
Código Contributivo e Legislação Laboral  
Gestão de Voluntários 

18 

Módulo 4 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL Liderança e Gestão da Mudança 
Gestão de Conflitos. Negociação 12 

Módulo 5 GESTÃO FINANCEIRA 
 

Gestão Financeira e Orçamental 
Contabilidade Financeira e Orçamental 
Gestão de Projectos 
Estratégias de Angariação de Recursos 
Fiscalidade e Mecenato 

27 

Módulo 6 GESTÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

 
6 

Módulo 7  WORKSHOP - SÍNTESE GLOBAL Apresentação e discussão dos trabalhos individuais 6 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO Seminários 
Entrega de certificados 6 
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Avaliação 

Avaliação formativa por Módulo e avaliação final, com 
base no trabalho individual apresentado no 
Workshop, com a atribuição de classificação e acesso 
a certificado. 

Calendário 

O programa tem uma duração total de 105 horas em 
sala, ao longo de 19 semanas, de 6 de Março a 10 de 
Julho de 2012. As sessões realizam-se à terça feira,  
das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, com 
intervalo para almoço. 

Mês Dias 

Março 6* 13 20 27   

Abril 10 18 24     

Maio 8 14 22 28   

Junho 5 12 19 21 27 

Julho 3 10*       

* Seminário 
 
Local de funcionamento 

Espaço Co-Lab - Edifício sede da Caixa Geral de 
Depósitos.  

� Rua Arco do Cego, Piso 1, 1000-300 Lisboa 
 
Nos dias 24 de Abril, 11 de Maio e 21 de Junho, as 
aulas têm lugar na Escola de Formação Jerónimo 
Martins. 

� Rua Projectada à Azinhaga dos Ulmeiros  

      PINGO DOCE Telheiras, 1600-776 Lisboa 

 
 
Taxa de Inscrição 

O Programa de Formação em Gestão de IPSS é 
realizado em regime pró-bono por um conjunto de 
Parceiros e um grupo de Formadores que apoiam a 
ENTRAJUDA.  

É cobrada uma taxa de inscrição de 125 euros 
destinada a suportar despesas com materiais de 
apoio. 

 

Parceiros 

Caixa Geral de Depósitos/CULTURGEST 

Escola de Formação Jerónimo Martins  

INNERGENUIS - Corporate Coaching 

MERCER Consulting. Outsourcing. Investments. 

NPV Social 

Sociedade de Advogados Vieira de Almeida 

Universidade Católica Portuguesa – Master in 

Finance ( docentes e discentes)  

 
 
Formação ENTRAJUDA 

Coordenação do Programa de Formação em 
Gestão de IPSS  

Teresa Paixão   

 
Apoio Técnico e Administrativo 

Elsa Velez  

E-mail: formação@entrajuda.pt 

�      213 600 500 

Fax:   213 622 360 

 

 


