A Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social é uma tarefa cada vez mais complexa e
reveladora de grandes desafios.
Neste contexto, assume particular relevância a formação dos seus quadros dirigentes e quadros superiores, numa busca incessante pela excelência dos serviços disponibilizados e reforçando o foco na
obtenção de resultados que permitam potenciar a sustentabilidade das Instituições.
Profundamente atentos e conhecedores deste setor, a F3M e a UMinho Exec estabeleceram uma
parceria que vai proporcionar uma oportunidade formativa de excelência a todas as IPSS. O “Executive
IPSS” apresenta-se, assim, como um projeto de formação avançada que disporá de formadores que
acumulam os mais elevados índices de conhecimento a uma profunda experiência no trabalho em IPSS
e com as IPSS.
Com este projeto, a F3M e a UminhoExec pretendem proporcionar uma verdadeira oportunidade de
formação, de crescimento e de disseminação das boas práticas de gestão. Segundo o INE, os números
do setor social são arrebatadores: mais de 55.000 entidades, 260.000 trabalhadores, 14.000 milhões
de euros de recursos utilizados e um contributo de 3,8% para o PIB nacional.
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Por aqui se conclui que a gestão destas entidades assume uma preocupação central. Cada vez mais se
procuram gestores profissionais, pessoas com um nível de qualificações que lhes permita introduzir no
setor um conjunto de boas práticas de gestão, capazes de melhorar os níveis de eficácia e eficiência
organizacional.
Neste sentido, estabelecemos como principal objetivo despertar as atuais direções para a necessidade
de incutir boas práticas de gestão e preparar os novos dirigentes para os desafios que o 3º setor lhes
coloca, em áreas como o planeamento, a sustentabilidade, a fiscalidade, a legislação laboral e os
recursos humanos, entre outras.
Esta é uma oportunidade única de se trabalhar em prol da sustentabilidade do 3º setor, promovendo um
modelo de excelência que contribua decisivamente para ajudar a preparar melhor os seus dirigentes.

Licenciada em Educação de Infância e com uma pós-graduação em Economia e Gestão do 3º Setor, tem exercido a sua
atividade em diversas áreas: responsável pela criação e
coordenação de projetos na área social com ligação à área da
saúde; desenvolvimento de parcerias com entidades sociais,
empresariais e públicas a nível nacional e internacional;
desenvolvimento de ações de cariz social com instituições
públicas e privadas nos PALOP’s (Angola, Cabo Verde, Guiné
Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique); formação e
consultoria na área da Responsabilidade Social, Gestão de
Instituições do terceiro sector e Voluntariado; formadora e
consultora, a nível nacional e internacional em empresas e
Instituições do terceiro sector; participação em estudos e
debates sobre várias temáticas, quer a nível nacional quer a
nível internacional; participação nos Média (TV, Rádio,
Imprensa escrita), reportagens, entrevistas, debates,
programas, campanhas e eventos sociais

CARLOS AZEVEDO
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A F3M e a UMinho Exec assumem este compromisso: colocar toda a sua experiência e qualidade ao
serviço das Instituições do Setor Social.

DATA

MÓDULOS

FORMADOR

HORAS

25JAN’17

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Maria Manuela Miguel

6

08FEV’17

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Carlos Azevedo

6

22FEV’17

MARKETING

Maria Manuela Miguel

3

15MAR’17

FUNDRAISING e CROWDFUNDING

Maria Manuela Miguel

3

29MAR’17

O PAPEL DA CONTABILIDADE NA
GESTÃO DAS ESNL

Teresa Santos

3

19ABR’17

A FISCALIDADE NAS ESNL

António Filipe Cruz

3

10MAI’17

A LEGISLAÇÃO
LABORAL: CT e CCTs

Ana Filipa Magalhães

6

24MAI’17

INFORMÁTICA PARA A GESTÃO

Sérgio Agrelos

4

07JUN’17

RECRUTAMENTO e SELEÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS

Ana Carvalho

3

21JUN’17

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

João Leite Ribeiro

6

28JUN’17

MOTIVAÇÃO e PROATIVIDADE

Pedro Fraga

3

12JUL’17

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Abel Sousa

6

TOTAL

52h
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Consultor da F3M para as áreas da
contabilidade e fiscalidade, formador
Autor de artigos para a imprensa
Pós-Graduação em Gestão da Formação e
Coordenação Pedagógica.
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*Valor da propina, quando aplicado o desconto.
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humanos em empresas portuguesas e foi consultor e
formador de empresas nacionais e multinacionais em
questões de gestão de recursos humanos e comportamento
organizacional.
Foi ainda professor no Instituto Superior de Ciências de
Trabalho e Empresa (ISCTE) em Lisboa e professor convidado
na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
No âmbito da Universidade do Minho- Escola de Economia e
Gestão, integrou a equipa que desenvolveu o processo de
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