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Workshop Formação e Consultoria|  Elaboração candidaturas POPH 

Tipologia de Intervenção 6.1. – Formação para a Inclusão 

Descrição: 

Considerando a importância do QREN como fonte financeiro às Organizações do Terceiro 

Sector (IPSS, ONG, Misericórdias, Cooperativa e associações sem fins lucrativos), consideramos 

importante reforçar a capacitação dos técnicos e dirigentes ao nível da conceção e 

planeamento de projetos sociais para uma intervenção mais eficaz junto dos diferentes 

públicos-alvo. 

A ACEGIS - Associação para a Cidadania, Empreendedorismo, Género e Inovação Social, 

promove no próximo dia 22 de março, um workshop de formação e consultoria técnica 

especializada sobre no âmbito dos sistemas de incentivos às entidades do Terceiros Sector ao 

POPH – Programa Operacional Potencial Humano inserido no Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). 

Esta iniciativa surge no âmbito da abertura de candidaturas ao POPH à tipologia de 

Intervenção 6.1. – Formação para a Inclusão que decorrem até ao próximo dia 2 de abril de 

2013. 

O Workshop é dinamizado pelo Gabinete de Avaliação e Consultoria  | GAC da ACEGIS que 

disponibiliza um conjunto de serviços integrados, com uma gama alargada e diversificada de 

serviços e soluções ao nível da prestação de consultoria e assessoria técnica em três eixos de 

Intervenção: 

� Consultoria a Programas e Projetos Cofinanciados  

� Consultoria e Sistemas de Gestão  

� Avaliação 

Objetivos:  

� Capacitar os técnicos e dirigentes das instituições/ organizações do setor social, para 

uma intervenção mais eficaz ao nível da conceção e planeamento de projetos sociais no 

âmbito do Programa Operacional Potencial Humano – POPH 
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Objetivos Específicos: 

� Identificar os programas de apoio disponíveis no âmbito do Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH) 

� Compreender os requisitos necessários para a apresentação de uma candidatura; 

� Compreender as etapas do processo global de uma candidatura (execução física e 

financeira do projeto)  

 

Público – Alvo: 

Técnicos e Dirigentes de Organizações do Terceiro Sector (IPSS, ONG, Misericórdias, 

Cooperativa e associações sem fins lucrativos) que pretendam elaborar candidaturas ao 

POPH, e que desenvolvam as suas atividades e intervenções com: (i) Crianças, jovens ou 

adultos, em situação de exclusão social ou risco de exclusão; (ii) Desempregados, em particular 

os de longa e muito longa duração; (iii) Grupos de risco, designadamente ex -

toxicodependentes e ex--reclusos;(iv)Beneficiários do rendimento social de inserção. 

 

Conteúdos Programáticos 

 I Parte Formação  

1. Conceção e Planeamento de Projetos Sociais: 

- Ciclo de Projeto; 

- Processo de Diagnóstico de Necessidades; 

- Metodologias e Modelos Lógico no planeamento e avaliação de programas e projetos. 

2. O Programa Operacional Potencial Humano 

- Enquadramento da organização nos programas disponíveis para financiamento. 

- Linha de Intervenção 6.1. – Formação para a Inclusão; 
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II Parte Consultoria Técnica Espacializada  

Preparação, Elaboração e Apresentação da Candidatura | Simulação prática 

- O Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE); 

- Estrutura do plano de ação do Projeto; 

- Elaboração do diagnóstico de necessidades de formação e plano de ação do projeto; 

- Simulação prática para a elaboração dos formulários de candidatura; 

- Métodos de cálculo de custos e orçamento detalhado de candidatura; 

- Submissão de candidaturas; 

Informações: 

Data de início: 22 março 2013 

Duração total: 8 Horas | Horário: 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 18:30  

Local: Edifício  da LXoffices, R. Hermano Neves 18   Lisboa   (metro de Telheiras ) 

Número máximo de participantes: 12 participantes. 

Prazo das inscrições: 21 de março (até as 13:00) 

Valor da inscrição: a frequência deste workshop implica o pagamento de 60 € (isentos de IVA)  

aquando da inscrição que deverá ser feito por transferência bancária para o NIB da ACEGIS. 

 

Equipa Técnica:  

Susana Pereira – Presidente Executiva da ACEGIS 

Investigadora/ Consultora e Avaliadora   

Socióloga e Investigadora no Instituto Piaget 

Linhas de investigação e Especialização: Sociologia do Trabalho e do Emprego, Estudos do 

Género, Responsabilidade Social e Conciliação Trabalho/Família, Empreendedorismo, 

Avaliação, Conceção e avaliação de projetos, Educação e Formação, Educação online 


