Pós-Graduação

GESTÃO
DE ORGANIZAÇÕES
DO TERCEIRO SETOR
Direção
Paula Moniz
Manuel Cabugueira
J.P. Oliveira

Horário Previsto
Quinta e sexta-feira
18h00 - 20h00 e 20h30 – 22h30
Sábado
09h00 – 11h00 e 11h00 – 13h00

Horas de contacto: 144

escola
de ciências
económicas
e das organizações

Unidades Curriculares
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

Ética, valores e a sociedade

0,5

O terceiro sector: economia social
e regulação

2.5

Políticas sociais e as instituições
do terceiro sector

1.5

Gestão de projetos
e planeamento estratégico

2.5

Sistema de informação de gestão

0.5

Contabilidade

2.5

Gestão financeira

1.5

Gestão da qualidade

1.5

Gestão de recursos humanos e voluntariado

1.5

Marketing social e comunicação

1.5

Relacionamento com stakeholders

0.5

Modelos de funding do 3º Setor

2.5

A oferta de soluções
de financiamento internas - Portugal 2020
Fontes específicas dos fundos europeus

www.u l u s o fona .p t

ECTS

0.5
0.5

Enquadramento jurídico e fiscalidade

1.5

Comunicação na saúde

2.5

Qualidade na saúde

2.5

Ação social na saúde

1.5

Objectivos

Oferta de um curso de formação pós-graduada dirigido a profissionais, quadros
dirigentes e gestores de organizações do
terceiro sector.

Competências

Criação de competências para profissionais
do terceiro sector nos seguintes temas:
• Gestão corrente;
• Contabilidade para as entidades do setor
não lucrativo;
• Compreensão do enquadramento social
e económico e a importância do terceiro
sector;
• Identiﬁcação de oportunidades e desenho
de estratégias de comunicação e relacionamento com os stakeholders;
• Aquisição de noções fundamentais de
gestão financeira e de negociação com a
banca e outras instituições ﬁnanceiras;
• Gestão integrada de organização do
terceiro sector, numa perspetiva global de
eficiência económica, relacionamento com
os recursos humanos e as necessidades
dos utentes;
• Conceitos fundamentais de comunicação,
qualidade e segurança na saúde.
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