Projetos Sociais em contexto de COVID-19: elaboração e
avaliação de candidaturas
A atual pandemia obrigou-nos a reajustar a intervenção social nos mais diversos níveis. Particularmente
na área do planeamento e avaliação de projetos sociais, impõe-se uma visão macro do atual contexto,
mas também uma visão micro com as particularidades de cada território. Esta proposta formativa
combina o desenho e a avaliação de projetos sociais no contexto pandémico, não esquecendo o atual
enquadramento dos financiamentos nacionais e europeus/comunitários.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caraterização de um Projeto
Ciclo do Projeto
O diagnóstico no contexto atual de pandemia COVID-19
Desenho de Projeto: Método do Quadro Lógico
Linhas de Financiamento: Definição e Caraterísticas
Análise de Regulamentos: Segredos e Ferramentas
Processo de Elaboração de uma Candidatura
Orçamento do Projeto

OBJETIVO GERAL
Compreender a elaboração e avaliação dos projetos sociais em contexto de Covid-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar e compreender as fases do planeamento e de gestão do ciclo de projeto
- Identificar e aplicar técnicas de diagnóstico de problemas/necessidades ajustadas ao atual contexto de
pandemia
- Desenhar projetos consistentes com o cenário de pandemia COVID-19 (Atual e pós): definir objetivos,
resultados esperados e indicadores para monitorização e avaliação;
- Identificar técnicas de prospeção de oportunidades de financiamentos
- Analisar regulamentos de linhas de financiamento
- Preparar a redação e apresentação de uma candidatura e fazer o respetivo orçamento para um projeto

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Metodologias de Educação Não-Formal facilitadoras da apropriação dos conteúdos e maior
experimentação/confrontação com potenciais dificuldades a lidar no futuro. Esta abordagem
complementa a dimensão mais expositiva dos conteúdos teóricos, com a implementação de exercícios
práticos, facilitando aprendizagem entre pares e a cooperação/trabalho em equipa, bem como uma
avaliação contínua.

DATAS
4, 5 e 11 março

HORÁRIO
9.00h – 13.00h

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 30€ | Não associados/as: 50€

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as Superiores e Dirigentes de entidades públicas e
privadas com e sem fins lucrativos com intervenção na área social.

DURAÇÃO
12h

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação

LOCAL
Plataforma Zoom

FORMADOR

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância

Bruno Coutinho
Sociólogo, com curso de
especialização em
sociedade portuguesa
contemporânea, e em
gestão e avaliação de
projetos sociais. Foi
docente no ISCAP_PP e é,
atualmente, consultor da
Rede Social do Município
de Mação, avaliador de
projetos de intervenção
social e investigador
colaborador no CEOS –
Centro de Estudos
Organizacionais e Sociais
do Politécnico do Porto. É
especialista em avaliação
da Porto Business School
UP e da COATL –
Consultoria para o
Desenvolvimento.
Colaborou em duas
publicações na área da
avaliação de impactos da
educação e formação de
adultos. Assistente
Técnico da União
Europeia (FED), no
Ministério da Assistência
e Reinserção Social de
Angola, no âmbito do
Projeto “APROSOC –
Apoio à Proteção Social
em Angola”. É membro da
Sociedade Europeia de
Avaliação (EES).

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | Entidades
do distrito de Vila Real | Número de ordem de receção da inscrição

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do
total da duração da ação e aproveitamento no final da formação

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de
Inscrição pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição via email, o pagamento deverá ser efetuado
por transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo).

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 23 de fevereiro, via email para:

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Vila Real
Rua Dr. Francisco Sales da Costa Lobo, lote 5, -1 rc/esquerdo 3 B
5000-260 Vila Real
Telefone: 967084646| Email: vilareal@eapn.pt

