REVISTO
E

11.ª

EDI

ÇÃO

AT

DIREÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO
DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS

U

AL

IZ A D O

DECODE

DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
OBJETIVOS
Conferir uma qualificação que assegure uma visão
global e integrada da Cooperação para o Desenvolvimento.
Capacitar os formandos com instrumentos operacionais
destinados à promoção das ações das instituições,
organizações não-governamentais, fundações e empresas que intervêm nas áreas da cooperação internacional, independentemente da área específica da sua
atuação.

DURAÇÃO E CALENDÁRIO
Tem uma duração de 120 horas (componente formativa)
realizando-se, em regime presencial, dois dias por semana.
MÓDULO I - Cooperação para o Desenvolvimento: Conceitos,
Problemática e Evolução (do Pós-Guerra aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)
7, 8 e 15 de setembro
MÓDULO II - Desenho de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento
21, 22, 28, 29 de setembro e 6 de outubro
MÓDULO III - Gestão de Projetos de Desenvolvimento
12, 19, 20, 26, 27 de outubro e 2 de novembro
MÓDULO IV - Avaliação de Projetos de Desenvolvimento
3, 9, 10, 16 e 17 de novembro

DESTINATÁRIOS
Todos aqueles que, com ou sem vínculo à Administração
Pública:
a) Colaborem ou possam vir a colaborar em atividades
diretamente ligadas à Cooperação para o Desenvolvimento;
b) Prestem ou possam vir a prestar assistência técnica e
metodológica aos decisores públicos e privados na
formulação, implementação e avaliação de políticas,
programas e projetos de Cooperação para o Desenvolvimento.

FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO
Pode ser frequentado globalmente ou por módulos.
A avaliação consiste na realização de uma prova individual
por cada módulo e pela realização e apresentação de um
trabalho de grupo.
Será emitido um certificado de Diploma aos formandos
que, na modalidade de frequência global, obtiverem
classificação final igual ou superior a 10 valores e uma
assiduidade de 108 horas.
Para mais informações consulte: www.ina.pt
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ESTRUTURA CURRICULAR
MÓDULO I | 18 horas
Cooperação para o Desenvolvimento: Conceitos,
Problemática e Evolução (do Pós-Guerra aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)
• Conceitos da cooperação para o desenvolvimento
• Atores da cooperação para o desenvolvimento
• Evolução histórica e motivações da cooperação para
o desenvolvimento
• Diversidade dos instrumentos da cooperação
• Volume e distribuição atual dos fluxos financeiros
bilaterais, multilaterais e privados
• Cooperação para o desenvolvimento em Portugal e
perspectivas de futuro

MÓDULO II | 30 horas

FORMADORES
Ana Paula Fernandes | Licenciada em Relações Internacionais pela
Universidade do Minho; Mestrado em Cooperação Internacional pelo
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
Conselheira na Delegação Permanente de Portugal junto da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE
Rui Miguel Santos | Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade
Autónoma de Lisboa. Especialista em Gestão por Resultados (RbM)
aplicada a Projectos de Desenvolvimento, professor convidado do
Colégio da Europa (Bruges), Universidade de Maastricht, Maastricht
School of Management (Holanda), Universidade de Aachen
(Alemanha).
Vice-Presidente da CESO - Consultores Internacionais, SA.
Jaime Andrez | Licenciado em Organização e Gestão de Empresas,
pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade
de Lisboa. Professor Associado Convidado no ISEG.
Presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020.

Desenho de Projetos de Cooperação para
o Desenvolvimento
• Programação
• Identificação
• Formulação
• Critérios de avaliação
• Documentos de projeto

MÓDULO III | 42 horas
Gestão de Projetos de Desenvolvimento
• Procurement de projetos de desenvolvimento
• Monitorização de projetos
• Indicadores
• Seleção de fontes
• Questões de monitorização
• Critérios de monitorização
• Relatórios de monitorização
• Modelos de monitorização

MÓDULO IV | 30 horas

TESTEMUNHOS
“Enquanto atores no mundo do desenvolvimento e da cooperação, devemos ser
redobradamente cuidadosos na forma como incutimos mudança. A este nível,
devemos ser capazes de conseguir um equilíbrio saudável entre a emoção, a
vontade de ajudar e a racionalidade, a técnica, as ferramentas e as metodologias
disponíveis.
O DECODE, as matérias lecionadas, a experiência dos seus formadores e o
compromisso que assume entre a prática e a teoria foi essencial neste equilíbrio.
Porque faz parte do dia a dia de todos os que trabalham nesta área e é uma
metodologia fundamental em todo a gestão do ciclo de projeto, destaco a
abordagem ao quadro lógico, feita de forma participativa, baseada em casos de
estudo palpáveis.”
Nuno d’Orey Assunção, Gestor de contratos na Águas de Portugal Internacional

“(…) Pus-me à procura da formação que pudesse dar resposta às falhas que
tinha sentido no terreno, que fosse dada por formadores com experiência
efetiva de trabalho no sector, que desse, mais do bibliografia, instrumentos de
trabalho, e ainda que olhasse para negócio do desenvolvimento como um
motor de crescimento dos países a partir da capacitação e de parcerias com
as instituições desses mesmos países. (…) Para além do corpo docente, que
no geral correspondeu às expectativas, a própria turma revelou-se uma fonte
de aprendizagem constante e motivadora.
Terminei o DECODE com boas classificações é verdade, mas mais importante
que isso, terminei-o com instrumentos de trabalho e apontamentos a que
ainda recorro, com relações de amizade e de trabalho que se mantêm e se
alimentam reciprocamente e com a certeza de ter feito um investimento
inteligente, com retornos visíveis e duradoiros.”
Ana Avillez, ONG Girl Move - Moçambique

Avaliação de Projetos de Desenvolvimento
• Introdução
• Objetivos/finalidades, princípios e critérios
• Preparação da avaliação
• Design da avaliação
• Implementação da avaliação
• Garantia de qualidade
• Divulgação e seguimento

Coordenação:
Direção de Serviços de Cooperação,
Comunicação e Documentação
Número máximo de participantes: 25
Local: INA - Lisboa (Rua Filipe Folque, n.º 44)
Propina:
Frequência global: 1.200 €
Frequência por módulos:
Módulo I - 180 €
Módulo II - 300 €
Módulo III - 420 €
Módulo IV - 300 €
CONTACTOS
cooperacao@ina.pt

Para mais informações consulte: www.ina.pt

Tel: + 351 21 446 53 00 (geral)

