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A ANIMAR
Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento Local



A ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local é uma associação 
privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional, fundada em 1993 e que reúne 
atualmente mais de 200 associados/as. 

MISSÃO 
Valorizar, promover e reforçar o desenvolvimento local, a cidadania ativa, a igualdade e a 
coesão social na sociedade portuguesa, enquanto uma organização de referência na 
promoção do desenvolvimento integrado dos territórios.

Áreas de intervenção da ANIMAR:
• Desenvolvimento local;
• Economia social e solidária;
• Educação formal e não-formal;
• Associativismo;
• Cidadania ativa;
• Entre outras.



O Serviço de Formação e Desenvolvimento Organizacional proporciona:

• Capacitação de entidades e dirigentes;

• Capacitação de técnicos/as que intervêm com temáticas da sociedade civil;

• Capacitação de públicos estratégicos;

• Melhoria das competências da Rede ANIMAR;

• Aumentar a REDE ANIMAR no sentido de reforçar a qualidade dos serviços;

• A animação e sinergia temática e coesão territorial;

• O desenvolvimento de referenciais de formação.

Conheçam-nos melhor em www.animar-dl.pt
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A METODOLOGIA 
devolvida na Capacitação de 
Técnicos/as que intervêm com 
Jovens NEET



 Diagnosticada a necessidade de uma intervenção especializada 
e articulada entre técnicos/as;

 Partindo de oficinas interpares e de uma metodologia 
participativa, as/os participantes codesenvolveram a proposta 
de referencial de formação;

 O processo de auscultação dos/as técnicos/as, decorreu em 
ambiente informal, de forma crescente, promotora e geradora 
de consensos;

 Os módulos de capacitação indicados permitem um melhor 
desempenho junto deste público.



Técnicos/as Oficinas 
Interpares

Referencial 
Colaborativo

validação de 
metodologias

Lançamento 
da Ação

Avaliação da ação com os 
contributos dos/as 

formandos/as e dos/as 
formadores

Reajustes e 
Melhorias 
contínuas

Lançamento da 
Nova Ação



www.porto.ptREALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO



1ª Edição | 35H 2ª Edição | 35H 4ª Edição | 40H

módulo 1:                  | 6H
O ESTADO DA ARTE

módulo 1:                  | 5H
O ESTADO DA ARTE

módulo 1:                      | 10H

ENQUADRAMENTO – CONCEITOS, 
POLÍTICAS E ESTADO DA ARTE

módulo 2:                  |  6H
DESENHO DE PROJETOS DE VIDA

módulo 2:                    | 6H
PERFIL PSICOSSOCIAL JOVENS NEET

módulo 3:                  |  6H
ATENDIMENTO E EMPOWERMENT 
DOS/AS JOVENS NEET

módulo 3:                    | 6H
DESENHO DE PROJETOS DE VIDA módulo 2:                       | 14H

PERFIL PSICOSSOCIAL DOS JOVENS NEET 
módulo 4:                  |    6H
LIDERAR DINÂMICAS PARTICIPATIVAS 
COM JOVENS NEET

módulo 4:                      | 6H
LIDERAR DINÂMICAS PARTICIPATIVAS 
COM JOVENS NEET

módulo 5:                  |     6H
CONSTRUIR PROJETOS, CO-CRIAÇÃO 
COM A COMUNIDADE - JOVENS NEET

módulo 5:                       | 6H
CO-CRIAÇÃO DE PROJETOS COM A 
COMUNIDADE

módulo 3:                        | 16H 

DESENHO DE PROJETOS DE VIDA módulo 6:                 |       5H
PERFIL FUNCIONAL DO TÉCNICO/A QUE 
INTERVÉM COM JOVENS NEET

módulo 6:                       | 6H
RECURSOS EM REDE

Ação de formação | Evolução
Capacitação de técnicos/as que intervêm com jovens NEET



Divulgação



Desde 2020 já formamos

56 pessoas

Fizemos um volume de formação de 

2 055 horas

Realizamos 4 edições sempre melhoradas.

A 5ª Edição termina a 25 de novembro 2021 e 
à data temos 19 participantes.



INDICADORES
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«Gostei bastante e sinto-me grata pela 
oportunidade de frequentar a ação. Esperava 

apenas que, no último módulo, fosse dado maior 
ênfase e partilhadas metodologias/estratégias e 

base teórica no que respeita à facilitação do 
processo de arquitetura do projeto de vida dos/as 

jovens.»
Formanda, 4ª Edição, 20-29 anos

«Penso que poderiam alguns 
formadores poderiam ter feito, 

uma melhor gestão do tempo, a 
cada módulo deveria ser 

diferente (há módulos que 
precisavam de mais tempo e 

outros de menos).»
Formanda, 1ª Edição, 20-29 anos

«Excelente equipa de 
coordenação: apoio 

disponibilidade e clareza de 
esclarecimento de dúvidas;  

formadores/as igualmente muito 
bem selecionados. Parabéns»

Formando, 3ª Edição, 30-39 anos

«Reorganização 
horários - é muito 

cansativo após um dia 
de trabalho»

Formanda, 2ª Edição, 30-39 anos

O que dizem os/as participantes:



www.porto.pt
Obrigado

+Info: www.animar-dl.pt
formacao.animar-dl.pt

http://www.animar-dl.pt/

