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Formador

Carlos Ramos

Licenciatura em Gestão de Recursos 
Humanos pela Universidade Lusófona.
Certificações na área de Coaching, 
Inteligência Emocional, Gestão de Stress 
e de Conflitos.
Certificação como formador obtida em 
2000. Atualmente sou Formador dos 
módulos de Responsabilidade Social, 
Gestão de Organizações Sociais e alguns 
módulos na área de Recursos Humanos 
(Recrutamento e Seleção / Avaliação de 
Desempenho / Análise e Descrição de 
Funções), na empresa Comunilog.

Formador

João Miguel
Carvalho
 "licenciado em gestão pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra e 
mestre em Gestão de Recursos de Saúde 
pela Escola Superior de Gestão do 
Instituto Politécnico de Tomar. Natural 
do concelho da Golegã e residente em 
Almeirim já desempenhou funções de 
Diretor Financeiro numa IPSS e exerce 
atualmente o cargo de Gestor numa 
Unidade de Saúde, é Diretor Pedagógico 
de uma empresa de formação e formador 
nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade e 
Gestão."

Área

150 horas
Duração

Destinatários

762. Trabalho social e orientação

O curso destina-se a quem exerça ou 
pretenda exercer cargos de direção, 
direção técnica, pedagógica, gestão 
e/ou funções técnicas nas diferentes 
áreas de intervenção numa organização 
social, ou simplesmente a quem queira 
aprofundar os seus conhecimentos 
acerca do desenvolvimento, coordena-
ção e intervenção nas organizações 
sociais.

Finalidade

Com o PGOS queremos proporcionar formação de nível avançado, que 
desenvolva a capacidade de gestão adaptada e adequada às necessida-
des, contextos e especificidades das organizações de economia social, 
através da utilização de estratégias/metodologias diferenciadas, capaci-
tando os formandos para a utilização eficaz de ferramentas inovadoras.

Metodologia de ensino-aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem privilegia uma metodologia centra-
da nas necessidades específicas e nas expectativas dos formandos. Neste 
sentido, as técnicas pedagógicas têm uma orientação prática e holística 
face às diferentes temáticas. A metodologia a adotar assenta na articula-
ção da componente teórica com a componente prática. O formador 
adota, desta forma, uma atitude de consultor e organizador de ideias e 
métodos de trabalho.

Resultados esperados após a formação

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de aplicar 
metodologias e instrumentos atuais e inovadores na área da gestão de 
organizações sociais.

Objectivo geral

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na área da 
gestão de organizações de economia social adequadas aos desafios 
atuais.
Objetivos Nucleares:
• Conhecer a importância da Economia Social no paradigma da nossa 
sociedade
• Familiarizar os formandos com os diferentes tipos de organizações 
sociais
• Sensibilizar os formandos para os desafios sociais atuais;
• Dar a conhecer os modelos de gestão (Recursos Humanos, Financeiros, 
Marketing e Qualidade)
• Desenvolver algumas ferramentas de capacitação para que os forman-
dos as coloquem ao dispor da sua organização;
• Fornecer algumas ferramentas aos formandos para a criação da sua 
própria organização 

Objectivos específicos

• Desenvolver estratégias e projetos adequados à realidade social 
envolvente;
• Aplicar técnicas de comunicação eficazes na relação com os diferentes 
intervenientes;
• Utilizar metodologias atualizadas nas várias áreas do conhecimento da 
gestão de organizações de economia social.
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Programa
As Organizações Sociais - Políticas e Desafios 
• Enquadramento e Conceito
• As Organizações Sociais
• Conceito de Economia
• Os desafios da Economia Social

Economia Social - A Interação com o Estado e as relações com as 
Empresas
• Referência Histórica aos modelos de parceria entre o Estado e as 
Organizações Sociais
• Papel do Estado
• A ligação entre as Organizações Sociais e as empresas
• Os projetos de Economia Social – Como elaborar?
• Como identificar a empresa ideal?
• As empresas Sociais• Transformação digital do negócio
• Gestão do risco
• Cibersegurança estratégica

Gestão económica e financeira
• As Demonstrações Financeiras Periódicas
• O Orçamento
• Pressupostos do Equilíbrio Financeiro
• Gestão do Fundo de Maneio

Gestão da Qualidade
• Evolução da Gestão da Qualidade
• Princípios de Gestão da Qualidade
• A metodologia PDCA
• Sistema de Gestão da Qualidade
• Gestão da Qualidade nas Organizações

Gestão de pessoas nas Organizações Sociais
• Cultura Organizacional: mito ou realidade?
• A Liderança

Formador

Carlos
Oliveira
Mestre em Comunicação e Cultura pela 
Universidade de Sorocaba/Brasil, Pós 
Graduado em Sistemas Integrados de 
Gestão, Licenciado em Gestão Ambiental 
Industrial, Green Belt, Lead Assessor em 
ISO 14001:2004, auditor interno de 
Sistemas Integrados de Gestão (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA 8000). 
Formador e e-formador
Consultor e auditor na empresa Templum 
Consultoria - Portugal

Formadora

Ana Paiva
Ribeiro
Mestrado Integrado em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia da UL e 
posterior Pos-Graduação em Gestão de 
Pessoas pela PBS, UP.
Toda a minha carreira profissional está 
ligada a pessoas, numa primeira vertente 
na prática clinica e posteriormente na 
gestão em instituições. 7 anos a 
desempenhar funções de Coordenação 
Técnica numa IPSS garantiram-me uma 
bagagem teórico-prática valiosíssima na 
área da gestão de funções, liderança, 
gestão de equipas e comunicação 
organizacional, da qual não abdico e que 
tenho, sempre, o maior prazer e gosto em 
partilhar. Mais recentemente (2019) 
abracei um novo desafio profissional, 
também ligado á gestão de pessoas, de 
Supervisora de Prestação de serviços 
numa empresa privada de engenharia e 
serviços.

Formador

Pedro Brigas

Licenciado e Mestre em Ergonomia pela 
Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa. É 
Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho e possui o Certificado de 
Competências Pedagógicas emitido pelo 
Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional. Possui experiência como 
Formador de temas relacionados com a 
Ergonomia, com a Organização do 
Trabalho, com a Avaliação de Riscos e 
com a Usabilidade de Sistemas. Gestor 
da Plataforma Ilearning da Comunilog, 
para a qual também desempenha o papel 
de Coordenador Técnico do Curso de 
Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho.
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• Gestão de Equipas... não de grupos
• Comunicação
• A estrutura organizacional das Organizações Sociais e o mito da “segunda Casa”
• Ferramentas Organizacionais ao serviço da gestão de pessoas
• Avaliação e Gestão de Desempenho

Saúde e segurança no trabalho

Economia Social e Organizações Sociais – Enquadramento Legal
• Enquadramento Legal da Economia Social
• Redação da Lei de Bases
• A Economia Social e a Constituição
• Regime Jurídico das IPSS

Marketing social
• Marketing Social- Contextualização
• Marketing Comercial e Marketing Social- Diferenças e semelhanças
• A importância do Marketing Social
• Mas afinal, como construir uma campanha de Marketing Social?
• Condições fundamentais ao sucesso do Marketing Social
• Exemplos de Campanhas de Marketing Social
• O Marketing Social adaptado ao sector terciário- breve abordagem
• O Marketing de Causas
• Marketing Social e as redes sociais

Fontes de Financiamento da Economia Social 
• A necessidade do Tema
• O setor Terciário
• O tipo de Financiamento das IPSS

Empreendedorismo e Inovação Social 

Projetos sociais – Primeiros passos para a sua criação e exemplos práticos
• Projetos Sociais
• Exemplo de Entidades e seu âmbito de atuação
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