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Organizações
não-governamentais de Santarém
com programa de capacitação

A

s organizações sem fins lucrativos do distrito de
Santarém vão poder beneficiar de um programa
de capacitação para as ajudar a melhorar modelos de
gestão e qualidade da resposta social e encontrar alternativas de financiamento.
Eduardo Mourinha, da direção da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS), disse à agência Lusa que o MAIS – Melhor Ação
e Inovação Social, aprovado pelo programa Cidadania
Ativa, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) e apoiado pela
Fundação Montepio, vai arrancar no distrito de Santarém no próximo dia 14.
Destinado a dirigentes e técnicos das organizações
sem fins lucrativos, nas quais se incluem as IPSS e as organizações não-governamentais, o programa, totalmente gratuito para as instituições, vai replicar no distrito de
Santarém a “fórmula de sucesso” alcançada no Porto,
onde decorreu uma primeira fase do MAIS, disse.
Com a componente formativa a cargo da Católica
Porto Business School, dando equivalência a formação
pós-graduada, os quatro módulos, que podem ser frequentados na totalidade ou individualmente, visam
capacitar as organizações para “um modelo de negócio
mais ajustado às necessidades da comunidade”.
As inscrições para o primeiro módulo, sobre
“Gestão e Planeamento Estratégico”, decorrem até à
próxima sexta-feira, em www.mais.org.pt.
As sessões, para um máximo de 23 formandos, estão agendadas para os dias 14, 15 e 28 de novembro e
05, 12, 13 e 19 de dezembro, num local que será definido de acordo com a zona que registe maior número de
inscrições, disse Eduardo Mourinha à Lusa.
Os outros módulos, a decorrer ao longo do ano 2015,
abordarão as temáticas da Sustentabilidade Financeira,
Marketing e Angariação de Fundos e Gestão de Pessoas.
Segundo o programa, as organizações com melhor desempenho no final de cada módulo serão alvo
de uma intervenção de consultoria gratuita.
Todas as outras beneficiarão de sessões de “task force”, de partilha e aprendizagem, com exercícios práticos,
destinadas a “impulsionar cenários de mudança efetiva”.
O distrito de Santarém conta atualmente com mais
de 230 IPSS, realçando Eduardo Mourinha que o MAIS
está aberto a todas as organizações sem fins lucrativos.
LUSA

