International
UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AS ASSOCIAÇÕES, MOVIMENTOS JUVENIS E
ONGS E ATORES EM "GERENCIAMENTO E MONTAGEM EFICAZ DO PROJETO. "

De 29 – 31 de Outubro de 2015 em São Tomé – SÃO TOME E PRINCIPE
Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe e a ONG Globe Vert
International em parceria com a União Panafricana da Juventude, Coordenação
África Central.
CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO
Fórum mundial da Juventude, realizada em Viena da ONU em 1994, em
Brazzaville em 1998 e Dakar em 2002, a Cimeira pan-africana da Juventude, realizada
em Dakar em 2004 e na Cimeira França-África, em Bamako, Mali em Dezembro de
2005, entre outros, salientou a importância de envolver os jovens na gestão
sustentável dos recursos naturais e a luta contra a pobreza.
Infelizmente, a estrutura das organizações de juventude em todo o país e ao
nível sub-regional, tem feito pouco progresso, no sentido de sua autopromoção. Em
alguns casos, as organizações de juventude são lentas a se desenvolver e reforçar,
entre outros, eles enfrentam vários constrangimentos ao seu funcionamento e aqueles
que conseguem trabalhar, trabalham mas sem resultado visível em programas
limitados e de curto prazo, que não permitem estabelecer sempre uma base para o
desenvolvimento sustentável.
É como acima exposto que, o Conselho Nacional da Juventude e a ONG Globe
Vert International em parceria com a União Panafricana da Juventude, Coordenação
África Central, com o apoio de seus parceiros no desejo de uma melhor organização
das estruturas de juventude para facilitar a sua participação ativa e responsável na
gestão sustentável dos ecossistemas florestais na África Central; organizam um
seminário de capacitação para as associações, movimentos Juvenis e ONGs e atores
em "gerenciamento e montagem eficaz do projeto. "
Os desafios ambientais e sociais são muitos, o desejo é formar jovens líderes
para ajudá-los na criação de projetos que obedeçam às normas de parceiros,
financeiros que desejam apenas o melhor.

PÚBLICO-ALVO
Associações e movimentos juvenis,
Especialistas em políticas e programas para a juventude,
Os inspetores da Juventude,
Os atores do desenvolvimento de todos os países da África Central,
Diretores da ONGs, Gestores dos Projetos, membros de associações, todos aqueles
que de uma forma ou de outra será convidado a coordenar projetos, realizar pesquisas
de terra, desenvolver competências e auditorias de projetos de desenvolvimento;
Todos aqueles que desejam desenvolverem estudos do final do seminário; memórias;
teses;
Questões relacionadas com a gestão de projetos de desenvolvimento;
CONTEÚDO DO SEMINARIO
O seminário em Gestão de Projetos como melhores práticas de gestão de
projetos para gerenciá-los de forma eficaz e de baixo, a fase de estudo para
implantação.Com base nas melhores práticas, a nossa formação prepara cada
participante nas melhores condições para se tornar mestre na manipulação de
ferramentas de layout implementar projetos de desenvolvimento.
No final deste seminário de gerenciamento de projetos, o participante terá
todas as técnicas necessárias para conduzir projetos em uma organização e será
efetivamente preparado para uma montagem e implantação de projetos.
OBJECTIVOS DO SEMINARIO
O objetivo geral:
Contribuir para o desenvolvimento das competências dos gerentes de projeto no
planeamento, instalação e gestão de projetos de desenvolvimento.
Objetivos específicos:
Dotar os participantes com técnicas de como montar projetos de desenvolvimento e
redigir pacote de pedido de subvenção;
Dotar os participantes com técnicas e métodos de planeamento e gestão projetos;
QUADRO DE TRABALHO
As sessões serão dadas numa sala bem equipada para a formação. Os materiais da
formação serão distribuídos para facilitar a compreensão dos tópicos.
O seminário vai permitir aos participantes trocar pontos de vista sobre as técnicas
usuais de desenvolvimento do projeto e melhorar a base de conhecimentos.

WORKSHOP DE GESTÃO NO PLANO DE EDUCAÇÃO

SEQÜÊNCIA

OBJETIVOS

Sequência 1:
"Abertura oficial e o inicio do
seminário de formação"

Respeitar a abertura oficial protocolo / lembrete do
contexto, os objetivos, o programa do seminário, métodos de
ensino.

Sequência 2: "tentar definir o
gerenciamento de projetos.

Permitir os participantes de oferecer suas próprias definições
de gerenciamento de projetos. Tour de table.

Sequência 3: "obtenção de um
levantamento de base para
montagem de um projeto "

Trocar as ferramentas necessárias para a realização de uma
pesquisa de campo a montante a montagem de um projeto:
Projeto de formulários de pesquisa, coleta de dados e
análise.

Sequência 4: "Parte do exame
lógica do projeto "

Redigir o documento na definição das necessidades para a
base clara de acordo com os objetivos, os resultados
esperados e atividades planejadas com os indicadores e
expectativas.

Sequência 5: "Montagem de um
orçamento para o projeto "

Preparar uma estimativa de orçamento do projeto com base
nos custos fixos e custos variáveis.

Sequência 6: "definição de um
calendário e tarefas da equipe
de implementação do projeto"

Preparar um calendário de execução do projeto e as
especificações da aplicação de carga da equipe do projeto.
Priorizar as tarefas.

Sequência 7: "monitoramento e
avaliação"

Definir ferramentas de monitoramento e avaliação para as
atividades de campo e de gestão financeira de recursos do
projeto.

Sequência 8: "Ir a procura do
financiamento"

Onde encontrar financiamento e para que projeto?

EQUIPA PEDAGÓGICA
Formadores internacionais e nacionais com experiência dominar os meandros da
edição de projetos irão orientar o treinamento.
DATA E LOCAL DE TREINAMENTO
De 29 á 31 de Outubro de 2015 em São Tomé (SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE)
REGISTRO
- Uma foto ID
- Uma cópia de um documento de identidade
- Um formulário devidamente preenchido
Por E-mail: acteurs.developpement@gmail.com / info@cnj.st
Ou enviadas para o Conseil Nacional da Juventude de São Tomé e Principe,
No Palácio dos Pioneiros, sita na Quinta de Santo António
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
50 Participantes / Formação
DATA DE ENCERRAMENTO
25 de outubro 2015 .
TAXA DE PARTICIPAÇÃO
é de 30€
Mas as bolsas estão disponiveis
PESSOAS CONTACTOS
Waldemar Filipe
Assistente Administrativo
Conselho Nacional da Juventude
Telemóvel: 9031990 / 9944474
Email: info@cnj.st
Site: www.cnj.st

Romilson Silveira Boa Esperança
Telemóvel:(+239)9809295

