
 

 

TÍTULO 
Formadoras em ação: formação-piloto para inovar a formação 

profissional em direção a um desenvolvimento local sustentável 

 

DURAÇÃO 
 8 dias | 7 e 8 de julho; 17 e 18 de julho; 21 e 22 de julho; 31 de julho e 1 de 

agosto 

 

OBJETIVOS GERAIS 

- Envolver formadoras de FP e praticantes de ESS no Porto, a fim de: 

● validar o conteúdo e a estrutura do curso de formação; 

● participar ativamente do processo de formação em ação, produzindo 

conteúdos e metodologias. 

Este segundo objetivo é muito importante, pois representa a parte mais 

inovadora do projeto, em termos de competências cognitivas, conativas e 

metodológicas que as formadoras de FP devem desenvolver para permitir 

que as formandas operem no campo da ESS. Nesta fase, será possível 

experimentar a co-criação de materiais didáticos adaptados ao contexto 

nacional. 

- Experimentar, no Porto, o programa de formação em ação co-construído a 

nível nacional e europeu. 

- Aumentar o número de formadoras de FP e ESS capazes de integrar 

conteúdos e metodologias de ESS nos currículos de FP. 

- Criar oportunidades para que as realidades da ESS e FP se encontrem na 

área de experimentação e desencadear feedbacks positivos e processos de 

desenvolvimento local. 

 

RESULTADOS DA 

APRENDIZAGEM 

- Aumentar o conhecimento das formadoras acerca da ESS e das 

experiências presentes no território. 

- Ser capaz de conhecer e analisar iniciativas que representam práticas 

económicas alternativas. 

- Ser capaz de explorar sinergias entre diferentes atores, de modo a facilitar 

o trabalho em rede e orientar as cadeias económicas para o desenvolvimento 

local e sustentável. 

- Reconhecer como podem as formadoras e formandas ser acompanhadas 

na mudança de paradigma para formas de trabalho decentes, criativas, 

colaborativas e coletivas. 



 

- Ser capaz de colocar em prática metodologias formativas alinhadas com os 

princípios e valores da ESS. 

- Conhecer a metodologia investigação-ação na criação de um curso de 

formação-ação. 

- Desenvolver uma abordagem crítica, atentando nas capacidades 

individuais num determinado contexto social e face às capacidades coletivas 

existentes. 

- Aumento de competências digitais, através do uso de ferramentas digitais. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

− Economia Social Solidária 

− Gestão democrática 

− Desenvolvimento local e sustentável 

− Recursos éticos e solidários 

− Finanças éticas e solidárias 

− Capacidades 

− Investigação-Ação 

− Aprendizagem cooperativa e participativa 

− Formação profissional 

− Competências cognitivas, afetivas e conativas 

− Agricultura de proximidade 

− Autogestão 

− Decrescimento 

  

CONTEÚDOS 

Linguagens comuns e significados para uma visão partilhada. Conceitos e 

práticas de ESS 

Diferentes Economias 

Uma abordagem às capacidades 

Desconstruir para Construir - Peças para uma Nova Aprendizagem 

A formação na perspetiva da ESS: relação entre ESS e FP 

A co-construção de instrumentos de análise 

 

 


