AÇÃO DE FORMAÇÃO
CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL ADULTO
(SÉNIOR E PPD)
Pretende-se com a organização desta ação apoiar as instituições que trabalham com a população idosa, na
construção, monitorização e avaliação dos planos individuais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- Enquadramento das Normas da Qualidade: semelhanças e divergências;
- Gestão de Processos: da teoria à prática;
- Diagnóstico Multidimensional: técnicas para a sua implementação e monitorização;
- Plano Individual: da planificação à avaliação;
- Construção de um Plano Individual.

OBJETIVOS
1. Adquirir competências para a análise e gestão de processos de adultos:
1.1 Abordar os processos inerentes às Respostas Sociais Seniores;
1.2 Analisar pormenorizadamente a articulação dos processos.
2. Obter destreza para a construção e avaliação de um Plano Individual:
2.1 Explicar a construção de um PI e os instrumentos necessários;
2.2 Visualizar impressos e documentos referentes à temática;
2.3 Construir e analisar um PI.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Irão privilegiar-se as metodologias ativas e participativas. Em termos de metodologia de avaliação, ir-se-á
construir um PI, em grupo, de modo a avaliar a aquisição das competências.

DIA 28 Janeiro 2020
HORÁRIO 9h30 às13h00 e das 14h00 às 17h30
DURAÇÃO 7 horas
LOCAL EAPN Viana do Castelo – Rua Salvato Feijó - Torre Active Center, 1º Andar Loja AA Viana do Castelo
INSCRIÇÃO Associados da EAPN Portugal e parceiros: 20€ // Não associados: 30€
PÚBLICO-ALVO: Dirigentes e equipas técnicas de entidades públicas e privadas
MODALIDADE DE FORMAÇÃO: Formação contínua/ de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÂO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Condição de associação perante a EAPN Portugal; N.º de inscrições por instituição; Distrito
de exercício de atividade; Sector de atividade (público/ privado); Interesse para a função desempenhada
FORMADOR
Francisco Melo
Educador de Infância, Licenciado em Educação e Pós-graduado em Sociologia das Organizações e do Trabalho e Pósgraduado em Gestão. Diretor Geral de IPSS. Formador, Consultor e Auditor de Sistemas de Gestão da Qualidade
(Norma ISO 9001.2015 e Manuais de Qualidade das Respostas Sociais)

INSCRIÇÕES
A ficha de inscrição (em anexo) deve ser preenchida e devolvida para: vianadocastelo@eapn.pt

As inscrições são limitadas a 16 formandas/os e devem ser realizadas até 21 Janeiro 2020!
Após a confirmação da sua inscrição e da efectiva realização da acção de formação, o pagamento deve ser efectuado,
por transferência bancária, até à data limite de 21 Janeiro 2020 e enviar o comprovativo do pagamento para:
vianadocastelo@eapn.pt

Como tomou conhecimento desta ação de formação? ___________________________________________________________
Os dados recolhidos são alvo de tratamento único e exclusivamente no âmbito desta atividade 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
eventual auscultação.

