
 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 Diretor/a Técnico/a – Gestor/a e Líder de organizações em 

mudança  

A Direção Técnica das organizações é, regra geral, assegurada por um/a técnico/a com formação superior em Ciências Sociais e do 

Comportamento, Saúde ou Serviços Sociais e, preferencialmente, com experiência profissional para o exercício das funções. 

Compete-lhe, assumindo a responsabilidade na programação de atividades e a coordenação e supervisão de todo o pessoal, dirigir 

a organização com um modelo de gestão técnica adequado ao bom funcionamento do estabelecimento. Mas até onde deverão ir as 

funções e responsabilidades atribuídas a um/a Diretor/a Técnico/a? Qual o estatuto e funções que devem ser-lhe efetivamente 

atribuídas em organizações que se encontram em constante mudança? 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceito e conteúdo funcional do/a Diretor/a Técnico/a na Economia Social 

2. O/a Diretor/a como Líder - ética, direitos e deveres, educação para os media e literacia mediática 

3. O/a Diretor/a técnico/a e a gestão das pessoas, tendências e desafios 

4. O/a Diretor/a Técnico/a e a promoção dos direitos de clientes, tendências e desafios 

5. O/a Diretor/a Técnico/a e a gestão da sustentabilidade 
 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer e refletir criticamente sobre a função e estatuto do/a Diretor/a Técnico/a no presente e no futuro  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar as funções do/a Diretor/a Técnico/a e o respetivo enquadramento legal 

- Identificar os novos desafios ao nível da gestão técnica nas suas diversas dimensões 

- Conhecer metodologias de liderança colaborativa e sustentável 

- Conhecer a nova legislação de enquadramento da intervenção técnica 
 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Métodos ativos, interrogativos e expositivos. Avaliação contínua através da realização de exercícios. 

Critérios de avaliação: assiduidade/pontualidade, motivação, iniciativa, participação, espírito crítico e domínio de 

aprendizagens. 

 



DIAS 5 e 6 de dezembro de 2022 

HORÁRIO 5 de dezembro: 10h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00 | 6 de dezembro: 9h30 – 12h30 / 14h00 às 17h00 

DURAÇÃO 12h 

LOCAL Casa Vera Cruz/ Clube Veritas | Rua Prior Manuel António Fernandes, n.º 21, Sá-Barrocas, 3800-129 Aveiro 

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

PÚBLICO-ALVO Responsáveis de Serviços, Diretores/as Técnicos/as, Coordenadores/as de equipas e Técnicos/as de 

organizações sociais e/ou entidades públicas 

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 - Trabalho Social e Orientação 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados/as da EAPN Portugal | Outras entidades do distrito de Aveiro | 

Número de ordem de receção da inscrição 

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

aproveitamento no final da formação 

FORMADORA Paula Guimarães 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1988, iniciou a sua carreira profissional 

como advogada, foi técnica e dirigente na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e dirigente no Instituto de 

Desenvolvimento Social, Instituto de Reinserção Social, Fundação Montepio e Administradora não executiva das 

Residências Montepio. Foi e é docente de diversos estabelecimentos de ensino superior (ISCSP, Universidade Católica 

do Porto e Instituto do Direito do Trabalho). Atualmente, é empreendedora social, formadora nas áreas do 

envelhecimento e economia social e membro de órgãos sociais da Associação Portuguesa de Alzheimer, Sociedade 

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia e Associação de Psicogerontologia. É ainda Oficial da Ordem de Mérito e 

autora de artigos e publicações científicas nesta área. 

INSCRIÇÕES https://forms.gle/1qcjbUyaEoyPeHCD9  

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 30 de novembro. 

Após confirmação da inscrição, que será efetuada por email após o fim do prazo para receção das inscrições, o 

pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, com envio, por email, do respetivo comprovativo. 

Para mais informações, contactar:  

EAPN Portugal  Núcleo Distrital de Aveiro 

Estrada Nova do Canal, n.º 111, R/C Dto | 3800-236 Aveiro 

Telem: 967 084 536 | Email: aveiro@eapn.pt 
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