
Entidades Parceiras: 

Para mais informações e inscrições contactar: 

AEP 

Sónia Milena ( smile-
na@aeportugal.com) 

EXPONOR – Edifício de Serviços AEP - 
Leça da Palmeira 

4450-617 Matosinhos  

 

www.aeportugal.pt  

Telf.: 00 351 22 9981753  

Fax:   00 351 22 9981164 

Projecto Co-Financiado por: 

Benefícios para os/as participantes 

• Participação num projecto inovador sustentado em metodologias  reconhecidas e valorizadas nos domí-

nios  empresarial e da economia social; 

• Frequência da formação a título gratuito; 

• Documentação e aplicações específicas da metodologia do Projecto C3; 

• Apropriação e domínio das ferramentas de trabalho da metodologia C3;  

• Inclusão na bolsa de formadores e consultores acreditados na metodologia C3; 

• Certificado de formação. 

Formador 
Manuel Ribeiro – consultor e formador.  

• Especialista  em metodologias de intervenção em PME e organizações do 3º sector.  

• Participou no desenvolvimento da metodologia do Programa Formação PME da Associação Empresarial 

de Portugal e foi coordenador e formadores de consultores participantes neste Programa. 

• Actualmente é consultor do Programa “Dinamizar” da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.  
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Abril a Julho 2006 

Formação e Certificação de Agentes C3 

Formadores/as  

Consultores/as Especialistas 

mailto:na@aeportugal.com)
http://www.aeportugal.pt


 Referencial de Formação: 
Os/As participantes nesta acção de formação 

ficarão habilitados a promover intervenções de 

consultoria e formação em organizações do 3º 

Sector, visando o seu desenvolvimento 

organizacional mediante a adopção de 

princípios e metodologias inspiradas no 

paradigma andragógico. Serão capazes ainda 

de adaptar as suas técnicas e recursos a este 

paradigma.  

Destinatários /as: 
Consultores/as e formadores/as com as seguin-

tes características: 

• especialistas que colaboram regularmente com 

os parceiros; 

• que detenham competências para prestar apoio 

nas áreas chave onde as organizações normal-

mente têm problemas, como, gestão, comunica-

ção e imagem, direito, higiene, saúde e seguran-

ça.  

 
Percurso de formação 
O percurso de formação contempla momentos de formação em sala e à distância, síncrona e 

assíncrona, de acordo com as seguintes unidades temáticas: 

• A metodologia C 3 - contributo para o desenvolvimento e competitividade no 3º Sector; 

• Modelos de consultoria de gestão e de formação profissional - inserção da consultoria 

formativa  no paradigma da andragogia; 

• O Diagnóstico de um contexto de intervenção; 

• A construção de uma árvore de problemas; 

• A matriz de planeamento de projectos por objectivos; 

• A formulação e execução de cadernos de encargos de intervenções de consultoria e 

formação; 

• As dimensões da eficiência e da eficácia na intervenção de consultoria e formação; 

• Avaliação de intervenções em contexto de organizações do 3º sector; 

 Descrição Sumária do Curso:  
• O Projecto “Consultoria para o 3º sector” ( C3) contribuiu para a introdução de práticas 

inovadoras de gestão em diversas organizações do 3º Sector, mediante a  execução de inter-

venções de consultoria e de formação adaptadas à realidade deste tipo de instituições, promo-

vendo o desenvolvimento das suas competências profissionais e organizacionais. 

• Este curso pretende disseminar a metodologia utilizada no projecto C3 junto de consultores/

as e formadores/as com experiência e capacidade para assumir a dinamização de intervenções 

em organizações do 3º sector, contribuindo para a sua eficácia, competitividade e auto-

sustentabilidade. 

• Os/As formandos/as ficarão habilitados na utilização da metodologia C3 e respectivas ferra-

mentas de trabalho mediante formação teórica e prática, reconhecida . 

 

Coordenadas da formação:  

Acções Tarefas Duração Horário Abril 

1ª Acção 
  

Leça da 
Palmeira 

Formação 
em sala 16 horas 

8 horas/dia 
09:00/13:00 e 
14:00/18:30 

Leça da 
Palmeira 

 dia 4 
  

Leça da 
Palmeira-

dia 18 

Formação à 
Distância  
Síncrona 

 2 horas 2 horas/dia 
17:00/19:00   Dia 11   

Formação à 
Distância 
Assíncrona 

2 horas 
        

Acções Tarefas Duração Horário Abril Maio 

2ª Acção 
  

Algarve 
São Brás 

de  
Alportel 

 
Formação 
em sala 16 horas 

8 horas/dia 
09:00/13:00 e 
14:00/18:30 

S.Brás 
Alportel 
 dia 27 

  
S.Brás 

Alportel/
dia 11 

Formação à 
Distância 
Síncrona 

 2 horas 2 horas/dia 
17:00/19:00   dia 4   

Formação à 
Distância 
Assíncrona 

2 horas 
        

Acções Tarefas Duração Horário Junho Julho 

4ª Acção 
  

Lisboa 

Formação 
em sala 16 horas 

8 horas/dia 
09:00/13:00 e 
14:00/18:30 

Lisboa 
 dia 20   Lisboa 

dia 4 

Formação à 
Distância 
Síncrona 

 2 horas 2 horas/dia 
17:00/19:00   dia 27   

Formação à 
Distância 
Assíncrona 

2 horas 
        

Acções Tarefas Dura-
ção 

Horário Maio 

3ª Acção 
  

Mortágua 

Formação 
em sala 16 

horas 

8 horas/dia 
09:00/13:00 e 
14:00/18:30 

Mortágua 
 dia 16   Mortágua 

dia 30 

Formação à 
Distância  
Síncrona 

 2 
horas 

2 horas/dia 
17:00/19:00   dia 23   

Formação à 
Distância 
Assíncrona 

2 horas 
    


