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OBJECTIVOS:
Dotar os participantes de instrumentos para a dinamização da
participação cívica em projectos próprios presentes e/ou futuros,
nomeadamente: diagnóstico do contexto, stakeholder–análise,
estruturação e montagem do processo, definição de objectivos
gerais e específicos, resultados esperados, barreiras / ameaças e
como as ultrapassar. Divulgação e marketing de projectos de
participação a serem implementados no terreno, fomentando a
mobilização de parceiros-chave e sponsors.
Os participantes aprenderão a trabalhar em rede e valorizar a
entreajuda mútua, visando a formação de parcerias. Cada
participante irá desenvolver, com a ajuda dos formadores, e em
conjunto com os colegas, uma acção participativa, realizável no
seu próprio contexto profissional.
CONTEÚDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Metodologias e instrumentos de diagnóstico e acção
Técnicas de identificação do(s) grupo(s) alvo, e
metodologias ajustadas à mobilização dos mesmos
Gestão de equipas de trabalho
Avaliação e gestão de ciclos de decisão em diferentes
plataformas de intervenção
Desafios da inter e supervisão
Aspectos de ética e deontologia específicos
Laboratório de Projecto

FORMADORAS:

Janeiro 2011
2011
S

T

Q

Q

S

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

Horário
Sexta-feira – 16h às 22h
Sábado – 9h30 às 19h30

Duração
15 horas

Local
LPN – Centro de Formação Ambiental
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500-124 Lisboa

Valor inscrição
Associados da LPN – 100€
Estudantes – 120€
Não Associados da LPN – 140€

Informações e Inscrições

Lia Vasconcelos
Vasconcelos
Licenciada em Arquitectura e Doutorada em Engenharia do Ambiente/Sistemas
Sociais. Docente DCEA/FCT/UNL. Investigadora do IMAR em novas formas de
tomada de decisão e governância em planeamento e gestão ambiental.
Coordenadora do MarGov. Coordenou, em 2006, o processo participativo para a
Cova da Moura. Foi responsável por estruturar, coordenar e conduzir os Fóruns
Participativos da Campanha Douro Limpo. É co-editora de diversas publicações.

Úrsula Caser
Mestre Europeia em Mediação - Gestão Consensual e Extrajudicial de Conflitos.
Especialista em Mediação Ambiental. Tem-se dedicado à formação e consultoria
na área dos processos participativos, facilitação e mediação de conflitos.
Colaboração da WteamUp

PÚBLICO-ALVO:
Técnicos e estudantes na área de Ambiente e interessados no tema.

A LPN é entidade acreditada por:

http://projectos.lpn.pt/formacao
Lpn.fomacao@lpn.pt
Tel: 217 780 097 – 217 740 176
Fax: 217 783 208

TorneTorne-se sócio da LPN
A sua ajuda será preciosa para incrementarmos
a nossa acção e poderá usufruir das vantagens
de ser nosso associado, obtendo descontos nas
nossas iniciativas!
Sócio Individual: 25€ (20€ por débito bancário)
Sócio Juvenil (<18): 15€
Sócio Colectivo: 120€

