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MBA em Direção Técnica/Serviços nas Organizações Sociais 

100h  

Coordenação Cientifica e Executiva  

        

      Ricardo Pocinho         Sílvia Machado  

 

Enquadramento:  

Este MBA nasce da necessidade premente dos técnicos que assumem as direções 

técnicas e direções de serviços em organizações sociais, com e sem fins 

lucrativos, de formação especializada nas diferentes áreas que o cargo exige. 

Perante a inexistência de percursos escolares para este cargo exigido nas 

organizações sociais, foi desenhado este MBA em parceria com especialistas no 

terceiro setor, auditores e consultores nas áreas com provas dadas nos seus 

percursos académicos e profissionais, numa visão prática e sintética, versátil e 

transversal a diversas áreas de intervenção, com vista à capacitação de diretores 

técnicos/serviços para uma liderança motivacional e sustentável através de boas 

práticas de intervenção multidisciplinar. Este MBA é uma oportunidade para 

consolidar conhecimentos, conjugar a teoria à prática, melhorar atuações e 

metodologias de trabalho. 
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Destinatários:  

Pessoas licenciadas que exerçam ou pretendam exercer cargos de direções 

técnicas, pedagógicas e/ou de serviços nas diferentes áreas de intervenção numa 

organização social, com ou sem fins lucrativos. Poderão ser admitidos ainda 

portadores de outras habilitações, ainda que não sejam detentores de habilitação 

superior, desde que o seu percurso profissional o fundamente. 

Objetivos Gerais: 

Este MBA pretende promover conhecimentos científicos, práticos e exequíveis 

para uma coordenação de serviços e pessoais eficaz e eficiente, tendo em linha 

de conta o enquadramento legal e as exigências das partes interessadas. O 

percurso foi desenhado com uma componente prática forte de modo a capacitar 

os alunos na utilização imediata das estratégias, instrumentos e ferramentas 

exploradas ao longo do MBA. 

 

Competências a desenvolver nos alunos: 

I. Dotar destreza na definição e utilização de ferramentas de gestão no 

quotidiano de uma organização social; 

II. Ser capaz de planear, monitorizar e avaliar de forma eficaz e eficiente 

dos diferentes serviços; 

III. Dotar capacidade de gerir numa visão integrada, evidenciada e 

monitorizável; 

IV. Identificar e reconhecer os principais requisitos legais e normativos com 

vista à sua implementação prática; 

V. Interpretar e manusear documentos contabilísticos e financeiros com 

vista à sustentabilidade da Organização Social. 
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Funcionamento. 

O MBA funcionará aos sábados das 9.00 às 18.00 horas, com periodicidade 

quinzenal para permitir a conciliação com a vida familiar e pessoal, salvo exceção 

no módulo 3.2 que será na sexta-feira antecedente das 18.00h às 22.00h, 

perfazendo as 100 horas.  

Encargos 

O Master in Business Administration terá um custo de 900 euros sendo pago da 

seguinte forma 150 euros no ato de matricula mais 5 prestações de 150 euros 

pagos até ao dia 15 de cada um dos meses. No caso de associados da ANGES 

((informações) colocar o link http://www.associacaoanges.pt/associados/) ou ex-

alunos do ISCAC, aplica-se um desconto de 20%, sendo que os pagamentos 

devem ser neste caso feitos da seguinte forma, 120 euros no ato de matricula 

mais 5 prestações de 120 euros pagos até ao dia 15 de cada um dos meses em 

que durar o curso. 

Avaliação: 

Em cada módulo o aluno terá de entregar um instrumento de avaliação para 

aplicação prática na sua organização social, podendo este ser realizado na sessão 

presencial ou enviado posteriormente, mediante as diretrizes do docente. A 

avaliação será composta por vários parâmetros e não estritamente pelo resultado 

do instrumento de avaliação. 
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Materiais Pedagógicos: 

Cada aluno receberá, em suporte digital, todos os materiais necessários para 

cada sessão bem como ferramentas para aplicação prática na sua organização 

social. Os alunos poderão levar computador e outros materiais para utilização 

nas sessões evitando a impressão de papel, não perturbando as sessões. 

Certificado: 

A conclusão com sucesso de todos os módulos dará direito a emissão de um diploma 

pela Coimbra Business School – ISCAC, com o titulo de Master in Business Administration 

em MBA em Direção Técnica/Serviços nas Organizações Sociais. 

Plano Curricular: 

1) Liderar, Motivar, Comunicar & Coordenar (16h) 

Missão: Capacitar os alunos na gestão emocional, motivacional e 

comunicacional com e para pessoas. 

 

1.1 Métodos e Ferramentas para uma Liderança 

Motivacional (8h) – Ricardo Pocinho 

a) Organização e Equipas  

b) As pessoas e as organizações 

c) A dinâmica das equipas 

d) Stress nas pessoas e nas equipas e a sua gestão 

e) Gestão de conflitos  

f) Liderança e estilos e função dos líderes  

g) A Liderança a organização e a equipa 

h) Gerir VS Gerir 

i) Motivação  
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j) O processo mental de motivação 

k) Motivação, frustração e satisfação 

l) Comportamentos mobilizadores de motivação 

m) Técnicas fundamentais de motivação individual e de equipas  

 

1.2 Instrumentos Eficazes de Comunicação com e para 

Pessoas (8h) – Ricardo Pocinho 

a) Os estilos comportamentais de comunicação, Agressividade 

b) Passividade, Assertividade 

c) Relacionamento interpessoal  

d) Estratégias e Técnicas de Assertividade 

e) Comunicação eficaz 

f) Opiniões positivas: O feedback  

g) Saber lidar com comportamentos e situações difíceis. O Método 

DESC. 

2) Enquadramento Legal: da teoria à prática (48h) 

Missão: Capacitar os alunos na identificação e interpretação dos 

principais requisitos legais e normativos nas diferentes áreas de atuação. 

 

2.1 Requisitos Legais e Normativos: - 8h – Francisco Melo 

h) Legislação inerente às organizações sociais; 

i) Auditorias, ações de acompanhamento e fiscalização: Diferenças e 

Entidades; 

j) Avaliação de listas de verificação, guiões de fiscalização e Fichas 

de Acompanhamento – Como implementar; 

k) Segurança Alimentar: requisitos e contraordenações; 

l) Gestão Ambiental: Principais Requisitos; 

m) Recursos Humanos: Requisitos legais. 
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2.2 Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho – 8h – Pedro Carrana 

a) Requisitos Legais de Segurança e Higiene no Trabalho: Como 

implementar e monitorizar;  

b) Medidas de Autoproteção: Do desenho à implementação contínua; 

c) Obrigações das Organizações Sociais à ANPC; 

d) Ambiente do Trabalho: Avaliação de Riscos; 

e) Medicina do Trabalho: Regras e contraordenações; 

 

2.3 Regime Laboral na prática - (16h) - Filipa Magalhães 

a. A contratação no terceiro sector  

b. A gestão e organização do tempo de trabalho 

c. O regime das faltas e suas consequências 

d. O regime das férias e sua contabilização 

e. A flexibilidade do tempo, lugar de trabalho e conteúdo funcional 

2.4 Proteção de Dados Pessoais (RGPD), Tutores e Inabilitação - 

(8h) – Filipa Magalhães 

a. Obrigações para as Instituições no tratamento de dados 

b. Revisão de formulários, documentos e contratos 

c. Reorganização e sensibilização da estrutura interna 

d. Direitos dos titulares dos dados e seu exercício 

e. Desafios e oportunidades para o terceiro sector; 

f. Procedimento, deveres e direitos dos tutores dos utentes 

2.5 Acordos de Cooperação: Celebração e Manutenção – Tiago 

Abalroado (8h) 

a) Enquadramento legal nas diferentes áreas de intervenção; 
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b) Legalização de respostas típicas e atípicas; 

c) Procedimentos para a Celebração/Alargamento e Manutenção dos 

Acordos de Cooperação nas diferentes respostas sociais; 

d) Regras no cálculo das mensalidades nos acordos de cooperação; 

e) Requisitos, Contraordenações e Consequências. 

 

3) Planeamento e Gestão Sustentável (28h) 

Missão: Dotar competências para planear, monitorizar e avaliar 

planos de gestão sustentáveis, exequíveis e integrados. 

 

3.1 Planeamento Estratégico e Operacional: Implementação e 

Avaliações  – (8h) Sílvia Machado 

a. Visão Estratégica: como desenhar, planear e agir; 

b. Instrumentos de Diagnóstico Organizacional; 

c. Metodologias de Avaliação do Grau de (In)Satisfação das Partes 

Interessadas; 

d. Plano Estratégico: elaboração, monitorização e Avaliação; 

e. Planos de Atividades/Ação: do desenho à ação articulada; 

 

3.2 Interpretação de Dados Contabilísticos e Financeiros  – (12h) 

– Nanja Kroon  

a. Orçamento e Relatório de Contas: Elaboração, requisitos legais e 

acompanhamento; 

b. Balancetes: da elaboração à interpretação genérica; 

c. Interpretação dos documentos comprovativos de 

receitas/despesas (IRS, Nota de Liquidação, Capitais, Prediais etc) 

para cálculos de mensalidade; 

d. Ferramentas para o cálculo do custo real médio do utente. 
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3.3 Qualidade e Auditorias como Ferramenta de Gestão - (8h) - 

Francisco Melo 

a. Referenciais Normativos; 

b. Princípios do Sistema de Gestão da Qualidade; 

c. Definição e construção dos Processo no âmbito do SGQ 

d. A Construção de mecanismos de medição e monitorização; 

e. Ferramentas de Gestão da Qualidade; 

f. Metodologias de Auditoria: Interna e Externa 

 

4) Intervenção com Utentes/Clientes (8h) 

Missão: Dotar destreza na constituição dos processos individuais de 

acordo com a legislação em vigor de forma prática e multidisciplinar. 

 

4.1 Processos Individuais nas áreas de intervenção: infantis, 

juvenis, deficiência e sénior (8h) – Sílvia Machado 

a) Tipologia dos processos dos Utentes nas diferentes respostas 

sociais; 

b) Candidatura à Admissão do utente: como constituir; 

c) Planeamento, Intervenção e Avaliação do Utente; 

d) Atividades de Intervenção: do Planeamento à Avaliação; 

e) Impressos e Procedimentos a implementar. 
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f)  

Formadores 

 

Ricardo Pocinho 

 

Nasceu em Soure em 1974, é casado e pai de dois filhos, 

Licenciado em Direito, Doutorado em Processos de 

Formação pela Universidade de Salamanca e em 

Psicogerontologia pela Universidade de Valencia, concluiu 

em 2014 um Pós – Doutoramento em Ciências da Educação, 

Especialidade de Educação Permanente e Formação de 

Adultos pela Universidade de Coimbra, Investigador 

Integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares em 

Educação e Desenvolvimento, da Universidade Lusófona e 

colaborador do INTERTECH – Interdisciplinary Modelling 

Group, Universidade Politécnica de Valencia e do LIPIS – 

Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Brasil. Presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Professor 

colaborador do programa de doutoramento Formação na Sociedade do Conhecimento, na 

Universidade de Salamanca. Escreve, investiga e coordena projetos sobre educação, sociedade 

e envelhecimento. Foi até dezembro de 2016, Secretário da Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Coimbra, onde coordenou a Pós – Graduação em Envelhecimento Ativo e Saudável. 

Desde Janeiro de 2017 é Assessor Especializado para o Envelhecimento Ativo e Saudável da 

Administração Regional de Saúde do Centro. É coordenador e leciona em várias Pós-graduações 

ligadas ao envelhecimento e ao terceiro setor. 

Perfil completo www.ricardopocinho.pt. 
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Francisco Melo 

 

Licenciado em Educação - Ramo Gestão da Formação e 

Recursos Humanos, pela Universidade do Minho. Pós-

Graduado em Sociologia das Organizações e do Trabalho, 

pela Universidade do Minho. Pós-Graduado em Gestão pela 

Universidade do Minho. Diretor Geral da ATC. Auditor da 

Qualidade desde 2008 na APCER. Consultor da Qualidade 

em várias organizações sociais e nos Projetos Equal, Q3, FAS, 

SIQ. Experiência na docência: Universidade de Psicologia do 

Porto, CIOR, Escola Superior e Tecnologia de Lamego, ISLA 

Santarém, Escola de Negócios das Beiras, REAPN. Formador 

em áreas do SGQ como: Qualidade, Auditorias, Gestão de 

Recursos Humanos. Auditor, Consultor e Gestor de Qualidade 

Pedro Carrana  

 

Doutorado em Saúde , Higiene e Segurança no Trabalho; 

Professor do Ensino Superior (ISEC/IPC e ESTeSC/IPC); 

Gestor da Qualidade ISEC/IPC; Consultor em Saúde e 

Segurança no Trabalho, Gestão da Qualidade; Gestão 

Ambiental; Responsabilidade Social e Bem-Estar 

Organizacional. Medalha de Ouro de Mérito Profissional 

das Relações Industriais e Ciências do Trabalho, atribuído 

pelo Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones 

Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo de 

Espanha. Menção Honrosa nos Prémios Nacionales e 

Internacionales de Prevención – PREVER 15 
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Filipa Magalhaes 

 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. Pós Graduada em Ciências Jurídico-

Políticas e Mestre em Direito (pré-Bolonha), pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, na vertente de 

Ciências Jurídico-Políticas. Doutoranda em Direito pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Formadora 

em ações e oradora em seminários promovidos pela Ordem 

dos Contabilistas Certificados - com a qual tem colaborado 

na elaboração de manuais do Direito do Trabalho e de 

Regime Jurídico da Proteção de Dados; Vida Económica: 

F3m; UNAVE, CEFA, entre outras entidades. Coordenadora 

e Autora do Livro “Descomplicar o Orçamento de Estado 2015”, “Descomplicar o Orçamento de 

Estado 2016”, “Descomplicar o Orçamento de Estado 2017” e “Descomplicar o Orçamento de 

Estado 2018”, da Vida Económica. Autora do Livro “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

– Guia Prático”, da Vida Económica e co-autora dos livros “Manual de emprego Público” e 

“Manual do Contrato de Trabalho” e “Manual de Trabalho para o 3.º sector” da Vida Económica. 

Co-autora do “Regulamento Comunitário de Protecção de Dados – Manual Prático” da Vida 

Economica. Assessora jurídica da União das IPSS de Bragança e de algumas IPSS´s. Frequentou o 

"Curso Avançado de Proteção de Dados" promovido pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa entre Março e Maio de 2018 e é Docente no curso "Implementação do RGPD" 

promovido pela UMinho Exec e que conta com 5 edições. Árbitra do Centro de Arbitragem 

Administrativa - CAAD – na área de emprego público 

 

Tiago Abalroado 

Tiago Abalroado é Doutorado em Gestão, Estratégia e 

Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE-IUL, Pós-

Graduado em Gestão - Marketing pela Universidade de 

Évora e Licenciado em Gestão e Administração de 

Empresas pela Católica Lisbon School of Business & 

Economics. É presidente da Direção da Unitate - Associação 

de Desenvolvimento da Economia Social (2013 - presente) 

e da UDIPSS-Évora - União Distrital das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social de Évora (2015 - 

presente). Exerce ainda funções de Vogal do Conselho 

Executivo da Cáritas Arquidiocesana de Évora (2016 - 
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presente). Foi Coordenador Técnico do Programa “Gerar Evolução” - CLDS 3G - Redondo (2015-

2016) e Secretário-geral da Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa 

(2012-2015). É formador, consultor e membro da Ordem dos Economistas, da Associação Cristã 

de Empresários e Gestores (ACEGE) e da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. 

No campo da investigação publicou recentemente a sua tese de Doutoramento intitulada “A 

Criação de Valor na Gestão Estratégica das Instituições Sociais da Igreja em Portugal”. 

 

Sílvia Machado  

 

Com apenas 37 anos, a nível do percurso académico, é 

licenciada em Sociologia; com Especialização em Gestão de 

IPSS’s; Especialização em Engenharia da Qualidade, Pós-

graduação em Gestão das Organizações da Economia Social 

(Universidade Católica do Porto). Frequentou, com 

sucesso, o 1º ano curricular do doutoramento em Serviço 

Social no ISCTE, entre tantas outras Especializações. Desde 

2010 que tem experiência na docência no Ensino Superior. 

Foi docente em diversas unidades curriculares na 

Licenciatura em Serviço Social, tendo orientado centenas de 

alunos em estágio curricular nas organizações sociais, 

coordenadora e fundadora da Pós-Graduação em Gestão da 

Qualidade no III Setor na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, Pólo do Instituto 

Politécnico de Viseu. Foi membro do projeto transfronteiriço Coopera+, promovido pela 

Universidade Católica de Braga. É docente convidada do Instituto Miguel Torga na Pós-

Graduação "Gestão Global e Prática de Organizações Sociais", assim como na Pós-Graduação 

"Psicomotricidade em Geriatria e Saúde Mental" promovida pela Associação Nacional de 

Psicomotricidade em parceria com a Replicar Socialform, assim como lecionou nas sete edições 

da Pós-Graduação em Liderança e Motivação de Equipas de Cuidadores promovida pela ANGES. 

A nível do percurso profissional, exerceu até recentemente o cargo de diretora 

geral/responsável dos recursos humanos, gestora da qualidade, direção técnica da creche numa 

Santa Casa com cerca de 160 colaboradores com serviços na área sénior, infantil, juvenil, 

deficiência, saúde e intervenção na comunidade, tendo certificado a Santa Casa pela NP EN ISO 

9001 em apenas 1 ano. Obrigada a mudar de distrito por questões familiares, abraçou um novo 

desafio na gestão de uma unidade de saúde na área das dependências paralelamente à gestão 

da qualidade interna de várias IPSS. Integrou diversos projetos de âmbito nacional como o PRIO, 

Q3, Projeto Arquimedes, Q+ em Rede em várias edições, entre outros. É oradora em diversos 

seminários/congressos acerca da gestão das organizações sociais bem como sistemas de gestão 

da qualidade.  
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Mantém a sua atividade como formadora e consultora em Sistemas de Gestão da Qualidade nas 

Organizações Sociais em diversos projetos a nível nacional, tendo sido consultora responsável 

na área da Gestão da Qualidade (com mais de 25h) em mais de 170 organizações sociais. 

Acompanha, na qualidade de consultora, várias organizações sociais na implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Nanja Kroon 

 

Licenciatura (pré-bolonha) em Contabilidade e 
Administração, Mestrado em Controlo de Gestão, 
Especialista em Contabilidade e Fiscalidade. Contabilista 
Certificada nº 7396, professora adjunta na ESTGV – IPV 
(área da contabilidade financeira e de gestão), formadora 
na área da contabilidade e gestão de empresas. Membro da 
Direção da Cáritas Diocesana de Viseu. 
  

 

 

 

  
 
 

 

 


