
FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJECTOS E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
FORMAÇÃO ONLINE EM GESTÃO DE PROJECTOS PARA RELIGIOSOS CATÓLICOS

Formação online bilíngue (inglês e português) designado para irmãs, pa-
dres, irmãos e colaboradores leigos; administrado por expertos de pro-
jectos e representantes de agências de financiamentos para a preparação 
e gestão de projectos pastorais e sociais nas missões.

TEMPO DE DURAÇÃO
Duração 5 dias - 4 sessões por dia + 1 sessão prática.
De 22 a 27 de fevereiro 2021- dia 25 de fevereiro - dia de pausa  
(dedicado aos mentores).
 
NÍVEL
Nível de iniciante - Qualquer pessoa, mesmo sem qualquer conhecimento 
ou experiência anterior em gestão de projectos, pode participar.
 
CUSTO
Contribuição 400 euros por pessoa.
Concessões do grupo a critério do Diretor.

CONTATE-NOS
Inglês:   Sr. Raphael Bates, Roma Celular: +39 3389401131 

E-mail: contact@prismacmf.org
Português:  Sr. Dorivaldo Jose, Angola Telemóvel: +244 942899658 

Email: prismaportuguese@gmail.com
Diretor  Fr.Lord Winner CMF, Rome Mobile: +39 3319327967 

Email: director@prismacmf.org
Mais informações: www.prismacmf.org

TÓPICOS ABORDADOS 
Compreensão da gestão do ciclo do projeto, objetivos de desenvolvimento 
sustentável, identificação de necessidade participativa, matriz lógica, es-
trutura analítica do projeto, gráficos de Gantt, orçamentos, documentação, 
relatórios, monitoramento, avaliação, comunicação vertical e horizontal, 
projectos de emergência e gestão de catástrofes, formatos das agências 
de financiamento, escritórios congregacional de gestão de projectos, 
Guia de Financiamento MPS, Métodos de angariação de Fundos, Políticas 
de Proteção da Criança, Agências de Financiamento Católicas e Seculares 
que trabalham no Continente Africano;

DESTAQUES DO PROGRAMA
1.    A formação será realizada por meio do software Zoom Meeting, 

hospedado na Plataforma AVISHA.
2.    Um Mentor será designado para cada participante para orientá-lo na 

preparação de uma proposta de projeto durante e após esta formação.
3.    Uma sessão introdutória será realizada no dia 18 de fevereiro 2021 

para todos os participantes a se familiarizar com Zoom Meetings.
4.    As gravações de todas as sessões juntamente com as apresentações 

serão disponibilizadas aos participantes por meio da Plataforma AVISHA.
5.    O Certificado Digital de Participação será fornecido aos participantes 

que cumprirem os requisitos da formação. 

PARTICIPANTES ALVO
Coordenadores de Projectos, Membros das Equipas de Liderança das 
Congregações religiosas, Funcionários de Escritórios de Projectos Con-
gregacionais, Diretores Diocesanos de Projectos, Padres, Irmãs e Irmãos 
envolvidos em Projectos de Desenvolvimento e ONGs associadas ao 
Apostolado Social da Igreja Católica.
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