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1.ª Parte do Workshop "Planeamento e Avaliação de P rojectos Sociais" 

 

 

O workshop decorreu no dia 11 de Abril de 2007 com horário compreendido entre as 

10-13h e as 14-17h na sala de formação do Monte - ACE em Arraiolos e 

participaram 16 técnicos.  

 

O formador foi o Dr. António Batista.  
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Todos os participantes gostaram da sessão.  

 

 

1. Os participantes gostaram da sessão porque: 

• Conteúdos extremamente válidos, concretos, aplicáveis à realidade e em que 

o formador soube sintetizar e explicar os pontos /conceitos principais.  

• Por conseguir consolidar e sedimentar conhecimentos adquiridos.  

• Fiquei elucidada de uma forma geral do planeamento e da importância de 

especificar objectivos. E é importante no futuro em termos profissionais.  

• Foi bastante positiva e permitiu repensar metodologias e ideias para futuros 

projectos.  

• Porque teve uma metodologia participativa, de raciocínio para a 

aprendizagem das temáticas.  
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• Porque obtive bastante informação que não conhecia.  

• Pela informação partilhada e os conhecimentos adquiridos.  

• Porque conheci novos conceitos, foi uma actualização de nova informação.  

• Foi uma sessão muito positiva. Actualizei conhecimentos.  

• É bastante prática, directa e bem feita.  

• Permitiu-me adquirir novos conhecimentos e reciclar outros.  

• Porque esclarecem alguns pontos e dúvidas que tinha em relação à 

elaboração e planeamento de projectos.  

• Considerei muito positivo, a temática e a forma esquematizada de como foi 

feita a apresentação.  

• Dinamização do tema abordado.  

• Abrangência alargada do tema à realidade. 

• Transmissão eficaz do tema aos participantes.  

 

 

2. Pontos fortes 

• A explicação /estratégia desenvolvida pelo formador e a importância do tema 

para a minha área profissional.  

• Capacidade de síntese do formador numa área tão abrangente.  

• Nova metodologia, orientação e informação que complementam a minha 

formação.  

• A exposição das temáticas.  

• Acho que todos foram importantes.  

• As informações adquiridas e a esquematização da informação.  

• Todo o processo de planeamento de um projecto.  

• Toda a sessão foi muito positiva.  

• O à vontade do formador e a sua exposição clara.  

• O possibilitar adquirir alguns pontos de partida para futuramente tentar a 

implementação dos conceitos apresentados.  

• Foi a informalidade, a objectividade e o discurso claro, lógico e conciso do 

formador. 

• A estrutura e esquematização da temática, a abordagem sintetizada de todos 

os conceitos.  
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• Neste caso, considero todos os pontos como fortes, visto que a formação foi 

bastante explícita e consciencializada pelos participantes.  

 

 

3. Pontos fracos 

• Pouco tempo! Um dia é muito pouco! 

• Pouco tempo para o tema.  

• Explorar a avaliação como parte integrante do projecto.  

• Tempo insuficiente.  

• Nenhum, como já referi anteriormente, todos os pontos foram bastante 

importantes.  

• O pouco tempo para a exploração de todos os temas. A não abordagem da 

avaliação.  

• O ponto fraco é ser pouco tempo.  

• Não houve pontos fracos.  

• A questão do tempo/duração não possibilitou o debate de outros assuntos, 

como por exemplo: a avaliação dos projectos. 

• As instalações, visto a sala ser desconfortável, o facto de não se ter abordado 

a avaliação.  

• Lamento que não tenha sido possível abordar o conceito de avaliação, uma 

vez que a duração/tempo não o permitiu.  

 

 

4. Recomendações 

• Mais sessões desta natureza, sobre esta temática. Se possível, uma acção 

de formação ligada a este tema, em pós-laboral.  

• Realização de acções sobre Avaliação de Projectos e Planeamento 

Territorial.  

• Mais iniciativas do género podendo até existir o aprofundamento do tema.  

• Avaliação de projectos sociais; Planeamento Territorial.  

• Mais tempo.  

• Mais tempo nas acções. Uma acção sobre a avaliação. Explorar mais o tema.  

• Reforçar a questão da avaliação de projectos sociais.  
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• Uma sessão que incide sobre a avaliação de projectos e de discussão de 

projectos que estejam a ser elaborados (troca de ideias, partilha de 

conhecimentos).  

• Falar na avaliação e gestão de recursos nos projectos.  

• O surgimento de outros workshops na área dos projectos sociais, 

nomeadamente na área da avaliação.  

• Formações várias na área da infância e juventude (por exemplo: 

estabelecimento de vínculos; "bullying"; ingressão no mundo activo do 

trabalho realçando o poder crítico dos jovens).   
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2.ª parte do Workshop "Planeamento e Avaliação de P rojectos Sociais" 

 

Arraiolos 

 

11/06/2007 

 

 

O workshop decorreu no dia 11 de Abril de 2007 com horário compreendido entre as 

10-13h e as 14-17h na sala de formação do Monte - ACE em Arraiolos e 

participaram 13 técnicos.  

 

O formador foi o Dr. António Batista.  

 

Gráfico n.º 2 
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1. Os participantes gostaram da sessão porque: 

• Porque fiquei a saber mais sobre a avaliação de projecto.  

• Transmitiu conceitso e promoveu a reflexão sobre os mesmos. Parece-me 

poder utilizar profissionalmente estes conceitos.  

• Considerei muito interessante a temática.  

• Forneceu-me informação sobre uma área da qual disponho de poucos 

conhecimentos.  

• Deu visão geral dos tipos de avaliação possíveis.  
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• Há algum tempo que procurava formação sobre avaliação de projectos 

sociais, por considerar uma lacuna a nível profissional.  

• O tempo foi curto mas de uma forma geral o formador conseguiu sintetizar a 

informação.  

• Porque me permitiu esclarecer alguns conceitos e adquirir novas 

aprendizagens. 

• Porque foi uma continuação da primeira formação.  

• Foi estremamente prática, no que diz respeito a casos concretos e a 

situações reais onde se pode "praticar" a avaliação.  

• Pela dinâmica do formador e do tema apresentado.  

 

 

2. Pontos fortes 

• Todos os pontos foram fortes porque todos eles foram importantes serem 

focados. 

• Clareza, sistematização, abertura à reflexão. 

• A temática abordada , o formador também transmite muito bem os 

conhecimentos, é um bom comunicador. 

• Fornecimento de nova informação sobre um aspecto importantíssimo num 

projecto. Além disso, foi importante a própria dinâmica gerada.  

• Visão geral da metodologia de avaliação, conhecimento de outros projectos 

de intervenção social.  

• Todos. 

• A apreensão dos vários níveis de avaliação e as etapas desta.  

• Os principais pontos fortes, na minha opinião, foram a relação de proximidade 

e interacção que se estabeleceu entre o formador e os formandos.  

• os pontos fortes da formação foi a continuação da formação.  

• A inovação da informação apresentada e dos conhecimentos e conceitos 

abordados.  

• A informação abordada.  

 

 

3. Pontos fracos 
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• Não houve. 

• O tempo. Não ter tido conhecimento de uma anterior sessão sobre 

"Planeamento".  

• O factor tempo. A temática do planeamento e avaliação é muito interessante 

e extenso para dois workshops, uma vez que existem muitos sub-temas por 

aprofundar.  

• A questão do tempo. A temática tratada implica muita informação, sendo a 

questão do tempo de formação uma limitação.  

• Alguma dispersão do tema central de formação.  

• O único que encontro é o factor tempo - a duração foi insuficiente.  

• O tempo. 

• Os pontos fracos da formação, foram talvez a escassez de tempo para 

abordar mais aprofundadamente determinados aspectos de avaliação dos 

projectos sociais.  

• Os pontos fracos da formação foi o tempo, pois o tema é muito interessante.  

• O tempo. É pouco tempo para a temática em si, deixada muita informação 

para aprofundar ou mesmo para abordar.   

• O tempo. 

 

 

4. Recomendações para futuras actividades 

• Maior divulgação.  

• Acções de formação em pós-laboral sobre temáticas relacionadas com 

projectos sociais.  

• Criar momentos de discusão prática de projectos concretos.  

• Facultar algum suporte teórico sobre o tema de formação.  

• Mais acções de formação nesta área.  

• Repartir o tema do workshop por um maior número de sessões.  

• Mais actividades/sessões sobre esta temática de planeamento e avaliação e, 

se possível, distribuição de alguma bibliografia/documentos relacionados com 

a área da sessão.  

• Material de suporte para as próximas acções. Formação com casos mais 

práticos.  
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5. Análise SWOT 
 
Pontos fortes 
 

Pontos fracos  

Conteúdos 
Capacidade do formador 
actualização de conhecimentos 
Importância dos objectivos e do planeamento 
Metodologia participativa 
Quantidade de informação 
Apresentação clara 
Esclarecimento de dúvidas 
 

O limitado número de horas da acção  
Desenvolveu-se pouco o tema da avaliação 

Duração da acção  

 
Fazer acções de formação sobre Avaliação  
Acções de formação sobre Planeamento 
Territorial  
Formação sobre "Bullying" e sobre jovens 
Discussão e partilha de informação entre 
projectos   
 

 
 
 
 
 

Instalações 
 

 
 
Oportunidades 

 
Ameaças  

 
 



Relatório de Avaliação do workshop "Planeamento e Avaliação de Projectos Sociais" 

 9

Anexo I - Fotografias 
 

Fotografia n.º 1 
 

 
 

 
 

Fotografia n.º 2 
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Fotografia n.º 3 
 

 
 
 
 

Fotografia n.º 4 
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Fotografia n.º 5 
 

 
 
 
 

Fotografia n.º 6 
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Fotografia n.º 7 
 

 
 
 

 
Fotografia n.º 8 
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Fotografia n.º 9 
 

 
 

 
Fotografia n.º 10 
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Fotografia n.º 11 
 

 
 
 

Fotografia n.º 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia n.º 13 
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Fotografia n.º 14 
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Fotografia n.º 15 
 

 
 

 
 

Fotografia n.º 16 
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Fotografia n.º 17 
 

 


