
Desenvolvimento
de competências
de gestão em
tempos de crise 

Programa ACT
Atuar, Co-criar, Transformar



Apoio na gestão em contexto da
pandemia, com vista à manutenção da
prestação do serviço aos beneficiários, à
manutenção do emprego e à
sustentabilidade

Desenvolvimento de competências de
gestão de crise através do trabalho no
terreno, nomeadamente:

Agilidade/adaptação a contextos de
incerteza
Negociação
Comunicação de crise
Resiliência
Criatividade
Foco nos valores e nas pessoas 

 



"Through discipline comes freedom "
- Aristoteles  



Cumprir a Missão
A concretização da missão
destas organizações está
condicionada pelo afastamento
social. Muitas foram obrigadas
a fechar respostas sociais
deixando de apoiar os seus
beneficiários. 

Garantir a sustentabilidade
A sua sustentabilidade vai estar
em risco a muito curto prazo. O
fecho das respostas sociais e a
tentativa de manter os postos
de trabalho colocam estas
organizações numa situação
financeira muito frágil.

Planear o futuro 
A exigência da gestão do dia a
dia num contexto de incerteza
limita o planeamento da
continuidade da atividade após
o surto. 

PRINCIPAIS DESAFIOS
SENTIDOS NAS
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 



PRINCIPAIS
DIFICULDADES
IMEDIATAS JÁ
IDENTIFICADAS PELAS
ORGANIZAÇÕES 

Garantir a proteção de colaboradores e
beneficiários 
Desenhar e otimizar planos de contingência 
Garantir a manutenção da prestação do
serviço aos beneficiários
Preparar respostas para novas necessidades
da comunidade
Garantir postos de trabalho de colaboradores
e prestadores de serviço
Controlar a tesouraria
Gerir a equipa em teletrabalho 
Ajustar funções dos colaboradores à nova
realidade
Garantir comunicação com a comunidade e
parceiros 
Manter o envolvimento e compromisso da
equipa
Garantir plano de continuidade da operação 
e estratégia futura 



5 meses
Durante 5 meses as organizações serão apoiadas na
resolução imediata dos desafios originados pelo surto de
COVID 19

FORMATO
DO APOIO

5 temas
- Plano de contingência & proteção de colaboradores e
beneficiários 
- Liderança
- Pessoas & comunicação interna 
- Tesouraria & plano financeiro 
- Plano de continuidade & estratégia 

1 Mentor & 1 equipa de especialistas
A cada organização é atribuído um mentor que, em conjunto
com uma equipa de especialistas/formadores, trabalhará
diretamente com um interlocutor da organização 

1 rede
Cada organização trabalhará inserida num grupo de
organizações com respostas sociais ou projetos semelhantes
potenciando a partilha de experiências e boas práticas 



1ª semana

5 MESES
Abril &Maio

- Diagnóstico para
identificação de
principais desafios &
plano de trabalho*: 1,5h 
 
- Sessão de grupo**
com equipa de
especialistas - Plano de
contingência e
proteção de
colaboradores e
beneficiários: 1h
  
- Sessão trabalho com
mentor***: 1,5h 

Sessões de dúvidas com equipa de especialistas/formadores, trabalho
remoto com mentor e acompanhamento da Fundação 

2ª semana
- Sessão de grupo com
equipa de especialistas
- Liderança: 1,5h 
 
- Sessão trabalho com
mentor: 1,5h 

3ª semana
- Sessão de grupo com
equipa de especialistas
- Pessoas &
Comunicação Interna:
1,5h
 
- Sessão trabalho com
mentor: 1,5h 

4ª semana
- Sessão de grupo com
equipa de especialistas
- Tesouraria & Plano
financeiro: 1,5h 
 
- Sessão trabalho com
mentor: 1,5h

5ª semana
- Sessão de grupo com
equipa de especialistas
- Plano de continuidade
& estratégia: 1,5h 
 
- Sessão trabalho com
mentor: 1,5h

*O plano de trabalho é definido por cada organização à medida das suas necessidades e dos desafios que precisa resolver
** Sessão de grupo sempre à terça-feira
*** Sessão de trabalho com mentor preferencialmente à sexta-feira



Semanalmente

5 MESES
Maio/ Junho/ Julho 

- Encontro de avanço e
partilha de grupo: 1h 
 
-Sessão trabalho com
mentor: 1,5h

Trabalho remoto
com mentor,
acompanhamento
da Fundação e
encontros de
partilha de grupo 



Semanalmente

5 MESES
Agosto  

- Reuniões de preparação
do último quadrimestre do
ano e de sistematização de
aprendizagens 

Trabalho remoto
com Fundação  



"Quando pomos de lado as resistências e
damos o nosso melhor, somos muitas
vezes capazes de nos surpreendermos a
nós próprios "
- Manuel da Silva Violante   


