Considerando a importância do QREN como fonte
de fortalecimento financeiro das IPSS do Distrito de
Beja,

consideramos

importante

reforçar

Organização:

a

capacitação dos técnicos e dirigentes do Distrito

ACÇÃO DE FORMAÇÃO

ao nível da avaliação de programas e projectos
sociais para uma intervenção mais eficaz junto dos
diferentes públicos alvo.
Objectivo geral
Núcleo Distrital de Beja
Capacitar os técnicos e dirigentes das instituições

Rua de Mértola, 43-2º Esq.

associadas para uma intervenção mais eficaz ao

7800-475 Beja

nível da concepção e planeamento de projectos

Tel: 284 325 744

Fax: 284 325 745

E-mail: n.beja@reapn.org

sociais

Site: www.reapn.org
Objectivos Específicos
No final da acção os formandos deverão estar
capacitados para:
-

Saber

elaborar

planos

de

monitorização e

avaliação de programas e/ou projectos;
- Conhecer os conceitos de monitorização e
avaliação;
- Conhecer as modalidades e os critérios universais
de avaliação, e a forma como estes se desdobram
em questões e indicadores de avaliação.

Apoio:

Instituto Português da Juventude

Duração
12 horas

Beja

Destinatários

5 e 6 de Junho de 2008

Técnicos e Dirigentes do Distrito
Instituto Português da Juventude
Número de Participantes
20 pessoas

candidatura | N.º inscrições por instituição.

- Utilização das novas TIC no apoio a processos de
monitorização/avaliação

Horário

MONITORIZAÇÃO

09.30 h - 12.30 h

- Definição e objectivos

14.00 h - 17.00 h

- Grelha de monitorização
Local
Metodologias e Avaliação

Instituto Português da Juventude

Metodologias pedagógicas activas que permitam

(Rua Prof. Janeiro Acabado, junto à Rodoviária

tornar

Nacional em Beja)

a

formação

apelativa

e

facilitar

a

participação dos formandos e simulações em
grupo

susceptíveis

de

provocar

a

reflexão

individual e colectiva sobre as temáticas da

Informações
A formação inclui a documentação e o certificado.

formação.
Reflexões e exercícios individuais e em grupo que

Inscrição

incidirão

Associados: 25 euros*

adequação

nos
aos

conteúdos
mesmos

abordados
dos

e

processos

na
e

metodologias utilizados na formação

Não Associados: 35 euros*
* a este valor acresce 5€ relativos ao Imposto de Selo do
Contrato de Formação

Modalidade de Formação/Forma de Organização

(O pagamento será efectuado por dinheiro ou cheque

Formação contínua/presencial

à ordem da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal)

Autorizo a REAPN a disponibilizar ao Sistema de Acreditação da IDGERT os meus dados pessoais relativos a identificação,
endereço e contactos para efeitos de uma eventual auscultação.

mais utilizadas no campo da avaliação.

OBS: Os dados recolhidos serão alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta actividade de formação.

Associados REAPN | N.º ordem de recepção da

E-mail: n.beja@reapn.org

- Identificação de alguns instrumentos e técnicas

Fax: 284 325 745

Critérios de selecção

Tel: 284 325 744

- Os vários formatos da avaliação

FICHA DE INSCRIÇÃO

- Avaliação participada e seus princípios

7800 - 475 Beja

Planeamento e Avaliação

Rua de Mértola, 43-2º Esq.

lógica de projecto

A Ficha deve ser enviada para: Núcleo Distrital de Beja da REAPN

Docente na Universidade Católica, Mestre em

Tel.:____________________ Fax: ___________________Telemóvel:____________________________________ Email:_______________________________________________

da sua emergência enquanto conceito-chave na

Código Postal:___________________________ Localidade: _______________________________________________________________________________________________

Dr. Paulo Teixeira

Endereço:___________________________________________________________________________________________________________________________________________

- A evolução no conceito de avaliação e as razões

Profissão:____________________________________________ Instituição:___________________________________________________________________________________

Formador

Nome:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conteúdos Programáticos

