Programa de Formação
(Form 17.2_2019)

Objetivos

Designação da ação formativa

Como elaborar uma candidatura aos fundos comunitários Portugal 2020

Gerais
Dotar os participantes dos conhecimentos necessários sobre as oportunidades, o processo de
elaboração e a gestão da candidatura no “Portugal 2020”:
Específicos
Módulo I: Expor o enquadramento estratégico do quadro comunitário “Portugal 2020”
Módulo II: Identificar as áreas de intervenção e oportunidades de projetos a candidatar
Módulo III: Identificar as características do processo de candidatura, analisando os elementos
chaves, as técnicas que farão seus projetos e respetivas candidaturas obterem resultados
positivos
Módulo IV: Explicar como se processa a gestão corrente dos projetos: começando pela
elaboração das candidaturas, passando pela gestão e acompanhamento da execução da
candidatura até a respetiva conclusão.

Área de Educação e Formação

Destinatários

Diretores e Quadros superiores; responsáveis pela manutenção dos equipamentos
e das instalações, responsáveis de produção e da Qualidade; Responsáveis da
Qualidade e Coordenadores de Segurança; Técnicos ou Técnicos Superiores de
Higiene e Segurança.
Consultores; todos aqueles que pretendam adquirir ou aperfeiçoar conhecimentos.

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

Conteúdos
programáticos

380 - Direito

OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo
Nacional de Qualificações
Presencial

Módulo I - Características do Portugal 2020 (3’30 Horas)
I.I - Prioridades, Objetivos e Instrumentos do Portugal 2020
I.II - Objetivos Temáticos, Áreas estratégicas de intervenção do Portugal 2020
Módulo II - Oportunidades de projetos no Portugal 2020 (4’30 Horas)
II.I - POCH Programa Operacional Capital Humano
II.II - POCI Programa Operacional para a Competitividade e a
Internacionalização
II.III - POSEUR Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos
II.IV - POISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
II.V - POR Programas Operacionais Regionais
Módulo III - Candidaturas no Portugal 2020: aspectos operacionais (4 Horas)
III.I - Apresentação do Balcão 2020
III.II - Análise dos Regulamentos
III.III - Publicitação de concursos: Análise dos concursos abertos
III.IV - Formulários de candidatura

Módulo IV - Gestão da candidatura: Elaboração e Acompanhamento de uma
candidatura (4 Horas)
III.I - Lições da experiência
III.II - Factores de sucesso de uma candidatura
III.III - Fases do projecto com financiamento comunitário
III.IV - Gestão administrativa de projectos financiados por fundos comunitários
III.V - Pedidos de reembolsos até ao saldo final
III.VI - Orçamentação
Carga horária
Horário

Metodologia
pedagógica

Critérios e
metodologias de
avaliação

16 horas
Ver Calendário de Formações
Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do
seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador
potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das
aprendizagens previstas.
Avaliação formativa qualificativa

Recursos pedagógicos

Em formato digital será distribuído documentação da formação,
nomeadamente as apresentações, regulamentos referentes ao
Portugal 2020, os Programas Operacionais, bibliografia.

Espaços e equipamentos

Sala de formação, computador, projetor e software adequado para
apresentação dos conteúdos programáticos definidos.

Data(s) previstas

Ver Calendário de Formações

Formador(es/a/as) Orlando Martins
Local da ação
formativa
Certificação

Ver Calendário de Formações
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

