AS EDIÇÕES 13 E 14 DO PROGRAMA GOS - GESTÃO
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, O QUAL RESULTA DO
PROTOCOLO ENTRE A ENTRAJUDA, A FUNDAÇÃO
MILLENNIUM BCP, A CNIS E A AESE, DECORRERÃO
ENTRE FEVEREIRO E JUNHO DE 2017, EM LISBOA E NO
PORTO.
O domínio de ferramentas de gestão é ainda uma carência significativa no terceiro setor, pelo que o
Programa de Gestão das Organizações Sociais surge para dar resposta a esta necessidade, bem como
potenciar as capacidades de decisão e gestão dos dirigentes de Instituições da Economia Social e
Solidária.
Mais do que assegurar a gestão interna e a sustentabilidade das instituições, os líderes das organizações
sociais necessitam de uma visão mais ampla que lhes permita criar impacto social. Devem ser capazes
de estabelecer objetivos comuns às várias partes da instituição, sempre alinhados com a sua Missão.
Para tal, o Programa GOS tem como objetivos base:
» Promover a reflexão sobre o eficiente aproveitamento dos recursos;
» Disponibilizar estratégias e ferramentas em matérias de motivação e gestão de equipas;
» Criar no participante a salutar ambição de reajustar a estratégia organizacional aos objetivos da
instituição.
A frequência do Programa GOS proporciona aos dirigentes de instituições da economia social uma
paragem semanal, ao longo de 4 meses em que, para além da partilha de experiências e networking, será
feita uma ampla reflexão nas diversas áreas da gestão.

Sendo um Programa de aperfeiçoamento e mobilização de
conteúdos e experiências, os destinatários são dirigentes de
Instituições de Economia Social e Solidária, ou colaboradores
em exercício de funções de liderança, os quais pretendam
melhorar a sua capacidade de gestão, não apenas ao nível dos
recursos, mas também do desempenho de colaboradores e
voluntários.
.................................................

MÉTODO DO CASO
Criado e utilizado na Harvard Business School, o Método do Caso é um processo vivo e interativo de
aprendizagem, descoberta e partilha que permite a cada participante desenvolver as suas competências
analíticas, favorecendo a decisão prudente.
.................................................

CALENDÁRIO 2017
16 semanas, de fevereiro a junho de 2017.
LISBOA (segunda-feira à tarde)
FEVEREIRO: 06*; 13; 20*
MARÇO: 06; 13*; 20; 27*
ABRIL: 03; 10*
MAIO: 02**; 08; 15*; 22; 29
JUNHO: 05*
PORTO (terça-feira à tarde)
FEVEREIRO: 07*; 14; 21*
MARÇO: 07; 14*; 21; 28*
ABRIL: 04; 11*; 18
MAIO: 09; 15**; 23; 30
JUNHO: 06*
* Sessão de dia completo, das 9h00 às 19h15, incluindo almoço.
** Dia da semana diferente do habitual
.................................................................................................
PREÇO 500 euros (+IVA)
Inscrições a partir de 15 de janeiro 2017: 550 euros (+IVA)
Inclui: documentação e catering.
Condições especiais de pagamento serão analisadas caso a caso.
.................................................................................................

INSCRIÇÃO ONLINE >>
.................................................................................................

MAIS INFORMAÇÕES
Lisboa: Filomena Gonçalves
Tlf. [+351] 217 221 530
Tlm. [+351] 939 939 639
filomenagoncalves@aese.pt
Porto: Casimiro Arsénio
Tlm. [+351] 939 939 607
casimiro.arsenio@aese.pt

.................................................................................................

LOCAIS
O Programa é compatível com o trabalho profissional, requerendo a presença semanal dos
participantes nas sessões de trabalho, durante 1 meio dia.
Em Lisboa, o GOS realiza-se no edifício sede da AESE, na Calçada de Palma de Baixo nº 12,
1600-177 Lisboa.
No Porto, as sessões do GOS realizam-se no Mira Clube, na Rua Azevedo de Albuquerque nº 17,
4050-076 Porto.

www.aese.pt/gos

