
Aumentar a Capacidade 
de Acesso a Financiamento 
(Inter)nacional para 
Projetos na Área Saúde

Workshop

1 out - Hotel PortoBay Liberdade 
R. Rosa Araújo 8, 1250-195 Lisboa

Destinatários 

Dirigentes e pessoal técnico de ONG.

Metodologia 

Formação organizada em grupo, interativa e baseada na aplicação prática de conceitos, 

constituída por módulos teóricos (T), práticos (P) e testemunhos (TM).

Formadores

CREATING HEALTH que reúne nos seus membros uma experiência de mais de 14 anos em 

fundos europeus e nacionais.

- Joana Camilo (Diretora Executiva)  

- Sofia Geraldes Fernandes  (Assessora Legal)

Duração

9h30 às 18h00 (7 horas e 30 minutos).

Nº máximo de participantes

25 formandos.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estão sujeitas a limitação de lugares (25), pelo que carece de 

inscrição prévia através de formulário online.

Local

Hotel PortoBay Liberdade, Sala: Algarve

R. Rosa Araújo 8, 1250-195 Lisboa

Workshop dedicado a capacitar 
Organizações Não Governamentais 
na identificação e exploração de 
oportunidades de financiamento a 
nível (inter)nacional na área da 
saúde.
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Objetivos específicos

Módulo 1
Ajudar a identificar necessidades e prioridades de financiamento
Apresentar programas de apoio

Módulo 2
Abordar as etapas do processo de candidatura
Identificar diferentes tipologias de projetos
Reconhecer as seções e os documentos de referência
Abordar os procedimentos financeiros (incl. orçamento) e legais (RGPD)
Conhecer o ponto de vista do avaliador e casos de sucesso

Módulo 3
Identificar fatores chave que determinam uma proposta vencedora
Consolidar estratégias eficazes de captação de financiamento

Programa

9h30 - 13h30 
Boas-vindas

Módulo 1 
Desafios e oportunidades na captação de financiamento (T)
Onde e como encontrar os fundos disponíveis (TP)

Pausa 

Módulo 2
Etapas do processo de candidatura (TP)
Tipologias de projetos: estrutura e requisitos (T)

13h30 | Pausa para almoço

14h30 – 17h15
Módulo 2 (cont)
Panorama dos aspetos legais e financeiros (T)
Critérios de avaliação (TP)
Perspetiva dos financiados e avaliadores (TP, TM)

Módulos 3
Estratégias para a captação de financiamento (TP)
Partilha de boas-práticas e testemunhos de casos de sucessos (TM de casos reais)

17h15 – 18h00 | Feedback & próximos passos
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