Plano de Iniciativas de
Desenvolvimento da
Rede Social

2020-2023
Setembro 2020

Coesão Social, uma Responsabilidade Partilhada

Índice

Introdução

Objetivo 5
Reforçar a coordenação estratégica

Objetivo 6
Melhorar o conhecimento e capacitação da Rede Social

Objetivo 7
Aumentar a notoriedade e influência da Rede

Recursos Financeiros
Um Breve Resumo

Introdução

Introdução
A Rede Social é uma estrutura de governança local que integra as organizações do setor
social e da saúde, sendo uma das suas competências assegurar o planeamento integrado e
sistemático do desenvolvimento social do concelho de Cascais.

Este Plano tem como ambição a construção de uma Rede mais
inovadora, mais colaborativa, mais estratégica, mais qualificada e

Em novembro de 2019, o Conselho Local de Ação Social (CLAS), aprovou o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Social 2020-2030, instrumento fulcral das políticas sociais locais para a

mais influenciadora, nomeadamente na sua capacidade para:
•

próxima década, respondendo às necessidades diagnosticadas no concelho e introduzindo
uma forma estratégica de pensar, agir e aprender.

planear e coordenar estrategicamente a Rede Social que já conta
com mais de 100 membros;

•

organizar, divulgar e aumentar o conhecimento na área de
intervenção da rede, qualificando cada vez mais a rede e os seus

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Social (PEDS) é composto por dois eixos de atuação
- Desenvolvimento Social e Desenvolvimento da Rede – que de forma complementar
reforçam a capacidade de resposta e de inovação da Rede Social de Cascais.

membros;
•

ampliar a sua notoriedade pelos resultados e impactos obtidos,
pela influencia interna e externa, consolidando a sua
credibilidade e capacidade de obtenção de fundos.

O Plano de Iniciativas que agora se apresenta é decorrente do Eixo Estratégico de
Desenvolvimento da Rede e integra 3 Objetivos e 30 Medidas.

As iniciativas que se planeiam para os próximos 4 anos focam-se na promoção da robustez,
qualidade e credibilidade da Rede Social e do seu próprio modelo de governança.

O Plano de Iniciativas de Desenvolvimento da Rede será implementado pela estrutura
executiva responsável pela coordenação da Rede Social de Cascais.

Instrumentos de Planeamento da Rede Social
O planeamento da Rede Social caracteriza-se pela lógica de cascata, existente entre os seus instrumentos de planeamento, atribuindo uma maior clareza e intencionalidade ao caminho
que se pretende fazer. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Social identifica os dois eixos de desenvolvimento, os objetivos estratégicos, as medidas, e as métricas que servirão de
candeia de avaliação do progresso que se pretende instalar. Os Planos de Iniciativas apresentam, ao nível tático e operacional, as propostas de ações a implementar para a
concretização dos resultados esperados e expressos nas métricas de cada medida.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2020-2030

EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3
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mais vulneráveis
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16 medidas

15 medidas

18 medidas

EIXO DE DESENVOLVIMENTO REDE

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6
OBJETIVO 7

Reforçar a coesão sócio-
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territorial

estratégica da Rede

conhecimento e

Aumentar a notoriedade

capacitação da Rede

e influência da Rede

7 medidas

10 medidas

14 medidas

13 medidas

Plano de Iniciativas

Plano de Iniciativas

de

de

Desenvolvimento Social

Desenvolvimento da Rede

Eixo de Desenvolvimento da Rede Social
O Plano de Iniciativas de Desenvolvimento da Rede Social foi definido para o

•

Caminho para a excelência

quadriénio 2020-2023, permite clarificar a orientação da ação da estrutura

•

Planeamento Integrado

executiva da Rede Social a curto e médio prazo. Cada um dos três objetivos de

•

Sustentabilidade Financeira

Desenvolvimento da Rede Social estrutura-se em temas de atuação que

•

Aprendizagem da Rede Social

Aprendizagem da Rede Social identifica em cada objetivo as competências

•

Excelência Operacional

necessárias para a concretização dos resultados esperados.

•

Apropriação e Aprendizagem

•

Aprendizagem da Rede Social

REFORÇAR A COORDENAÇÃO
ESTRATÉGICA

expressam o sentido da mudança organizacional a implementar na próxima
década. Dentro de cada tema, encontram-se as medidas a implementar, para
as quais foram definidas métricas e alvos a atingir que possibilitarão medir e
avaliar os resultados alcançados ao longo da sua implementação. A
MELHORAR O CONHECIMENTO
E CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIAL

A consulta do plano deve ser orientada por objetivo e, dentro deste, por

medida de atuação. Em cada medida estão identificadas todas as iniciativas
com a indicação da data do seu arranque, diferenciando-se pela cor as
iniciativas que se iniciam em 2020 das restantes previstas para os anos
subsequentes.

No fim de cada tema dos objetivos, são apresentadas as métricas de cada
medida bem como os alvos que se pretende atingir em 2021 e em 2023.

•

Gestão de Conteúdos

•

Gestão de Marca

•

Gestão de Relacionamentos

•

Aprendizagem da Rede Social

AUMENTAR A NOTORIEDADE E
INFLUÊNCIA DA REDE

Objetivo 5
Reforçar a Coordenação Estratégica
Coordenar e monitorizar o desenvolvimento social ao nível do concelho de
Cascais, promovendo o alinhamento dos objetivos das organizações e das
estruturas de parceria com os objetivos do PEDS.
Promover a alocação eficiente dos recursos, a inovação social e a

adequação das respostas às necessidades sociais.

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica
Tema 1 – Caminho para a Excelência
• Medida 5.1 Compromisso das direções das organizações com a gestão do conhecimento da Rede Social
• Medida 5.2 Criação de sistemas de gestão do conhecimento bidirecionais assentes em plataforma tecnológica para conhecimento dos munícipes e das
organizações sociais a operar em Cascais
• Medida 5.3 Melhoria da comunicação interinstitucional
• Medida 5.4 Integração de metodologias participativas
• Medida 5.5 Excelência nas metodologias de eficiência operacional
• Medida 5.6 Introdução de sistemas de informação de suporte à coordenação estratégica

Tema 2 – Planeamento Integrado
• Medida 5.7 Excelência no planeamento, gestão e monitorização, com competências bem definidas
• Medida 5.8 Promoção de espaços e ciclos de partilha, reflexão, replaneamento

Tema 3 – Sustentabilidade Financeira
• Medida 5.9 Gestão eficiente e eficaz de recursos
• Medida 5.10 Angariação de financiamento privado e diversificação de fontes de financiamento.
• Medida 5.11 Definição de procedimentos de accountability e fundraising

Aprendizagem da Rede Social
• Medida 5.12 Desenvolvimento de competências de Gestão
• Medida 5.13 Promoção de uma cultura de premiação da excelência

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

Tema 1 – Caminho para a Excelência
• Medida 5.1 Compromisso das direções das organizações com a gestão do conhecimento da Rede Social
• Medida 5.2 Criação de sistemas de gestão do conhecimento bidirecionais assentes em plataforma tecnológica para conhecimento dos munícipes e das
organizações sociais a operar em Cascais

• Medida 5.3 Melhoria da comunicação interinstitucional
• Medida 5.4 Integração de metodologias participativas
• Medida 5.5 Excelência nas metodologias de eficiência operacional
• Medida 5.6 Introdução de sistemas de informação de suporte à coordenação estratégica

Tema 2 – Planeamento Integrado
Tema 3 – Sustentabilidade Financeira
Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.1
Compromisso das direções das organizações com a gestão do conhecimento da Rede Social

Número

5.1.1

5.1.2

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Elaboração de protocolo para alimentação do
sistema de informação da Rede Social

Mobilizar as organizações da Rede Social para a criação de
uma sistema de informação partilhado que permita
recolher dados relevantes para a produção de
conhecimento. Criar Protocolo com entidades da Rede
Social que defina o comprometimento e defina os
procedimentos do funcionamento do sistema de
informação.

jan-21

1.340€

isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

Dar feedback sobre os dados recolhidos

Reunir anualmente as direções para comunicar informação,
conhecimento e impactos da ação da Rede Social de
Cascais.

mar-22

-

-

Isabel Gonçalves

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.2
Criação de sistemas de gestão do conhecimento bidirecionais assentes em plataforma tecnológica para conhecimento dos
munícipes e das organizações sociais a operar em Cascais

Número

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Nome Iniciativa

Descrição

Conceção de plataforma de conhecimento da Rede
Social

Definir informação relevante para ser incorporada na
plataforma de conhecimento, alimentada pelas
organizações da Rede Social de Cascais. Definir
metodologia de recolha de informação (ex. painéis de
munícipes por tipos de grupo). Envolver os stakeholders na
conceção do caderno de encargos.

Lançar o caderno de encargos e selecionar fornecedor para
Adjudicação de plataforma de conhecimento da Rede
criação de plataforma tecnológica intuitiva para recolha de
Social
dados sociais de forma contínua.

Incentivos à participação das organizações no
processo de recolha de informação

Implementar incentivos à participação das organizações no
processo de recolha de informação.

Início

Custo

Responsáveis

Isabel Gonçalves
fev-21

jun-21

nov-21

2.550€

20.368€

0€

isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.3
Melhoria da comunicação interinstitucional

Número

5.3.1

5.3.2

Nome Iniciativa

Descrição

Plano de Comunicação

Desenvolver plano de comunicação interna da Rede Social
com fluxogramas interinstitucionais explicitando a
comunicação entre os diversos membros e estruturas.

Workshops de comunicação interorganizações da Criar workshops sobre o plano e sistemas de comunicação
Rede Social
interorganizações da Rede Social

Início

jan-21

mai-21

Custo

10.678€

2.167€

Responsávei
s

Teresa Gabriel
dt.fso.cascais@aria.
com.pt

Teresa Gabriel
dt.fso.cascais@aria.
com.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.4
Integração de metodologias participativas

Número

5.4.1

5.4.2

Nome Iniciativa

Descrição

Formação metodologias participativas

Integrar uma cultura colaborativa e participativa no
funcionamento da Rede Social, através da formação das
organizações e redes em metodologias participativas e
partilha de boas práticas

Testar metodologias participativas

Identificação das iniciativas do plano de desenvolvimento
social que adotem metodologias participativas e/ou
apresentem potencial para as vir incorporar.

Início

set-21

set-21

Custo

3.017€

2.662€

Responsáveis

Mariana Formigal
mariana.formigal@cpes
toril.pt

Mariana Formigal
mariana.formigal@cpes
toril.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.5
Excelência nas metodologias de eficiência operacional

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

5.5.1

Plataforma online de gestão de recursos e respostas
da Rede Social

Criar plataforma online de gestão de recursos e respostas
da Rede Social que permita monitorizar a carta social,
gestão de vagas e/ou listas de espera.

jun-20

5.5.2

Manuais de procedimentos de acesso às respostas
sociais

Criar manuais de procedimentos relativos ao acesso às
respostas sociais

set-21

5.5.3

Avaliação de desempenho e de Impacto das
respostas sociais

Implementar sistemas de avaliação de desempenho e de
avaliação de impacto nas diversas respostas sociais.

jan-22

Custo

20.552€

Responsáveis

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

Isabel Gonçalves

2.662€

isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

-

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.6
Introdução de sistemas de informação de suporte à coordenação estratégica

Número

5.6.1

Nome Iniciativa

Descrição

Contratualizar com empresa o desenho e implementação
de sistema de informação de suporte à coordenação
Implementação de sistema de controlo estratégico
estratégica que articule as diferentes plataformas de
informação e conhecimento. Sensibilizar/ formar para a
utilização do sistema e alocar RH para a sua gestão.

Início

jan-21

Custo

21.546€

Responsáveis

Teresa Gabriel
dt.fso.cascais@aria.c
om.pt

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

TEMA 1. Caminho para a Excelência
MÉTRICAS E ALVOS
Medida

5.1 Compromisso das direções das organizações
com a gestão do conhecimento da Rede Social
5.2 Criação de sistemas de gestão do
conhecimento bidirecionais assentes em
plataforma tecnológica para conhecimento dos
munícipes e das organizações sociais a operar em
Cascais

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

% de organização de aderem ao protocolo de compromisso

50%

100%

% de organizações da Rede Social que alimentam a plataforma de
conhecimento (anualmente)

50%

100%

Implementação de uma plataforma que concentra informação sobre as
necessidades e recursos existentes no território
% de organizações da Rede Social que tem a sua informação atualizada

Existência de um sistema de comunicação interno explicito
5.3 Melhoria da comunicação interinstitucional

% de organizações da Rede Social que concorda, ou concorda totalmente,
numa escala de Likert de 5 pontos, que o sistema de comunicação
promoveu uma melhoria na comunicação inter institucional

Até
31-12-2021
-

100%

Até 30-04-2021

50%

100%

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

TEMA 1. Caminho para a Excelência
MÉTRICAS E ALVOS
Medida

5.4 Integração de metodologias participativas

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

% de organizações abrangidas pela formação sobre metodologias
participativas

20%

50%

Nº de projetos que passaram a utilizar metodologias participativas

0

25

% de Sub-redes que integram metodologias participativas no seu processo
de planeamento
Nº de respostas sociais com procedimentos de acesso uniformizados,
integrados e monitorizados
5.5 Excelência nas metodologias de eficiência
operacional

5.6 Introdução de sistemas de informação de suporte à
coordenação estratégica

100%
0

5

0%

33%

% de munícipes (clientes) que está satisfeito ou muito satisfeito
com a resposta social

-

75%

Existência de sistema de informação de suporte à coordenação

Até 31-12-2021

% de organizações por resposta social que implementam
sistemas de avaliação de desempenho e impacto

Existência de dashboards com indicadores chave para a coordenação
estratégica

-

Até 30-062022

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

Tema 1 – Caminho para a Excelência

Tema 2 – Planeamento Integrado
• Medida 5.7 Excelência no planeamento, gestão e monitorização, com competências bem definidas
• Medida 5.8 Promoção de espaços e ciclos de partilha, reflexão, replaneamento

Tema 3 – Sustentabilidade Financeira
Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.7
Excelência no planeamento, gestão e monitorização, com competências bem definidas

Número

Nome Iniciativa

Descrição

5.7.1

Desenvolver e implementar os 2 planos de iniciativas PEDS
Acompanhamento e coordenação dos
assegurando a sua coordenação aos diferentes níveis: global, por
planos de iniciativas
objetivos, por medida e por iniciativa com os responsáveis.

5.7.2

Criar manual de processo e ciclo de planeamento estratégico,
Manual de planeamento estratégico da com definição dos timmings, dos instrumentos e dos fluxos de
Rede Social
trabalho. Criar e uniformizar instrumentos de planeamento para
as diversas redes.

5.7.3

Criar o sistema de monitorização e avaliação dos Planos de
iniciativas/PEDS. Definir baselines para as métricas. Adotar uma
plataforma de monitorização do PEDS. Construir instrumentos
Sistema de monitorização e avaliação dos
de recolha de informação periódica comuns (por métrica) que
2 Planos de Iniciativas do PEDS
possibilite a recolha de informação em todas as redes que
apresentam alvos para a mesma métrica. Instituir os
instrumentos de monitorização no funcionamento das redes.

Início

jul-20

nov-20

dez-20

Custo

Responsáveis

552€

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalv
es@cm-cascais.pt

9.796€

Mariana Formigal
mariana.formigal@c
pestoril.pt

1.062€

Mariana Formigal
mariana.formigal@c
pestoril.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.7
Excelência no planeamento, gestão e monitorização, com competências bem definidas

Número

5.7.4

5.7.5

Nome Iniciativa

Descrição

Mobilizar organizações para o cumprimento
integral dos objetivos do PEDS

Desenvolver ações de advocacy e metodologias de
envolvimento de dirigentes de topo e intermédios para
planeamento integrado, potenciando as iniciativas das
organizações.

Criar "catalogo interativo" do PEDS de
visualização da sua implementação

Criar "catalogo interativo" do PEDS com dashboard de
execução e resultados dos Planos de Iniciativas do PEDS,
permitindo conhecer as iniciativas a serem implementadas
nas diferentes freguesias do concelho com a
heterogeneidade de públicos.

Início

jul-21

set-21

Custo

367€

5.184€

Responsáveis

Cecília Dionísio
Cecilia.M.Dionisio@se
g-social.pt

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalves
@cm-cascais.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.8
Promoção de espaços e ciclos de partilha, reflexão, replaneamento

Número

5.8.1

5.8.2

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Ação sustentada em conhecimento

Uniformizar instrumentos de planeamento das redes com
fundamentação dos objetivos em dados e indicadores de
contexto associados à intervenção.

jan-22

-

-

Refletir sobre o sentido da ação

Programar a disseminação de conhecimento nas Subredes e seus membros. Envolver "amigos críticos" no
processo de planeamento por Sub-rede para aumentar a
capacidade reflexiva sobre o sentido da sua intervenção

jun-22

-

-

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

TEMA 2. Planeamento Integrado

MÉTRICAS E ALVOS
Medida
5.7 Excelência no planeamento, gestão e monitorização, com
competências bem definidas

5.8 Promoção de espaços e ciclos de partilha, reflexão,
replaneamento

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

% de iniciativas monitorizadas

100%

100%

% de medidas do PEDS com responsáveis definidos

75%

100%

Grau de execução dos planos de iniciativas

60%

80%

% de redes abrangidas por ações de partilha e reflexão
implementadas no ciclo de planeamento da Rede Social

-

80%

% de redes que fundamentam os seus planos de ação em dados
(conhecimento adquirido)

-

60%

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

Tema 1 – Caminho para a Excelência
Tema 2 – Planeamento Integrado
Tema 3 – Sustentabilidade Financeira
• Medida 5.9 Gestão eficiente e eficaz de recursos
• Medida 5.10 Angariação de financiamento privado e diversificação de fontes de financiamento.
• Medida 5.11 Definição de procedimentos de accountability e fundraising

Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.9
Gestão eficiente e eficaz de recursos

Número

5.9.1

5.9.2

Nome Iniciativa

Descrição

Mapeamento dos recursos afetos à Rede Social

Mapear os recursos humanos, financeiros e logísticos
afetos à Rede Social e redes. Proceder anualmente ao
levantamento do orçamento de cada área/setor/rede.

Gestão partilhada de recursos

Promover a adoção de práticas de gestão partilhadas para
rentabilizar recursos (gestão de stocks, transportes,
comunicações, energia, seguros, recrutamento, etc.)

Início

set-21

set-21

Custo

Responsáveis

1.398€

Mariana
Formigal

662€

mariana.formigal@cp
estoril.pt

Isabel Gonçalves
isabel.pinto.goncalve
s@cm-cascais.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.10
Angariação de financiamento privado e diversificação de fontes de financiamento

Número

5.10.1

5.10.2

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Mariana
Formigal

Candidaturas a fundos nacionais e comunitários

Estruturar projetos para candidatura a fundos
comunitários e nacionais

dez-20

15.662€

Angariação de financiamento privado

Identificar potenciais financiadores privados e desenvolver
campanha de angariação de financiamento. Estruturar
projetos para candidatura a fundraising.

jun-22

-

mariana.formigal@c
pestoril.pt

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.11
Definição de procedimentos de accountability e fundraising

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

5.11.1

Monitorização e report a financiadores

Criar sistema de monitorização e report aos financiadores,
com base na metodologia de avaliação de impacto.

jan-22

-

-

-

-

5.11.2

Benchmark nacional e internacional

Identificar boas práticas nacionais e internacionais de
accountability e fundraising

jul-22

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

TEMA 3. Sustentabilidade Financeira
MÉTRICAS E ALVOS
Medida

5.9 Gestão eficiente e eficaz de recursos

5.10 Angariação de financiamento privado e
diversificação de fontes de financiamento

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

% de redução de custos de funcionamento das respostas sociais

-

10%

% da redução do custo por beneficiário/resposta

-

10%

Nº de organizações que partilham recursos de funcionamento

-

20

Nº de organizações que reduzem os custos por beneficiário

-

10

Nº de candidaturas a fundos comunitários elaboradas anualmente

6

12

Nº de iniciativas anuais de fundraising

1

4

Nº de financiadores privados > 5.000€

1

10

Nº de projetos financiados por fundos nacionais/ comunitários

2

4

5.000€

100.000€

2%

10%

Nº de procedimentos de accountability e fundraising definidos

-

4

Nº de reportes de accountability emitidos por ano

-

2

Valor anual de fundos angariados por tipo (privados; nacionais e comunitários)
% do orçamento coberto por tipo de fundos (privados; nacionais e
comunitários)
5.11 Definição de procedimentos de accountability
e fundraising

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

Tema 1 – Caminho para a Excelência
Tema 2 – Planeamento Integrado
Tema 3 – Sustentabilidade Financeira
Aprendizagem da Rede Social
• Medida 5.12 Desenvolvimento de competências de Gestão
• Medida 5.13 Promoção de uma cultura de premiação da excelência

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.12
Desenvolvimento de competências de gestão

Número

5.12.1

5.12.2

Nome Iniciativa

Descrição

Formação em Planeamento e Avaliação

Desenvolver formações e ações de qualificação em
planeamento e avaliação, com tutoria on the job

Formação em Liderança

Desenvolver formações e ações de qualificação em
liderança

Início

fev-21

out-21

Custo

2.451€

40.000€

Responsáveis

Teresa Gabriel
dt.fso.cascais@aria.
com.pt

Teresa Gabriel
dt.fso.cascais@aria.
com.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 5.13
Promoção de uma cultura de premiação da excelência

Número

5.13.1

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Prémio bienal de excelência para iniciativas,
redes de parceria e organizações

Estudar criação de sistema de premiação financeira por
atingimento de objetivos. Criar prémio bianual de
excelência para iniciativas, redes de parceria e
organizações.

jan-22

-

-

Objetivo 5 - Reforçar a Coordenação Estratégica

Aprendizagem da Rede Social

MÉTRICAS E ALVOS

Medida
5.12 Desenvolvimento de competências de
gestão
5.13 Promoção de uma cultura de premiação
da excelência

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

8h

16h

10%

80%

Nº de iniciativas dos Planos de Iniciativas da Rede Social que se “candidatam” ao prémio bienal
“de excelência”

-

10

Nº de redes de parceria da Rede Social que se “candidatam” ao prémio bienal “de excelência”

-

5

Nº de organizações da Rede Social que se “candidatam” ao prémio bienal “de excelência”

-

10

Nº de horas de formação anual disponibilizadas a cada organização
% de organizações da Rede Social cobertas com pelo menos 8h de formação/ano

Objetivo 6
Melhorar o Conhecimento
e Capacitação da Rede Social
Implementação de sistemas e plataformas de recolha de informação que
contribuam para eficiência e eficácia da Rede (através da monitorização e
avaliação

das necessidades

e respostas

sociais) e

melhoria do

funcionamento das organizações da Rede (através da partilha de melhores
práticas).
Promoção do desenvolvimento continuo de competências das organizações
e dos seus profissionais e dirigentes, contribuindo para uma intervenção

social mais inovadora, eficiente e eficaz.

Objetivo 6 – Melhorar o Conhecimento e Capacitação da Rede Social

Tema 1 – Excelência Operacional
• Medida 6.1 Produção de conhecimento
• Medida 6.2. Desenvolvimento de uma reputação de excelência na produção de conhecimento de Desenvolvimento Social

Tema 2 – Apropriação e aprendizagem
• Medida 6.3 Garantia da aprendizagem contínua das organizações da Rede Social
• Medida 6.4. Inovação e experimentação social

Aprendizagem da Rede Social
• Medida 6.5 Capacitação em utilização de tecnologias
• Medida 6.6.Dignificação e reconhecimento profissional
• Medida 6.7.Promoção de uma cultura colaborativa

Objetivo 6 – Melhorar o Conhecimento e Capacitação da Rede Social

Tema 1 – Excelência Operacional
• Medida 6.1 Produção de conhecimento
• Medida 6.2. Desenvolvimento de uma reputação de excelência na produção de conhecimento de Desenvolvimento Social

Tema 2 – Apropriação e aprendizagem
Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.1
Produção de Conhecimento

Número

6.1.1

6.1.2

Nome Iniciativa

Descrição

Criar um observatório para suporte à produção de Diagnóstico(s)
Social(s) nas várias áreas de atuação da Rede Social de Cascais. Alocar
recursos internos para investigação.
Observatório da Coesão Social
Estabelecer parcerias com a academia e escolas profissionais (nacionais
e internacionais). Identificar temas na área do desenvolvimento social
para desafiar instituições académicas para os virem estudar.

Implementar uma prática de
Investigação-ação

Selecionar e desenvolver temáticas do Diagnóstico Social a partir da
Identificação das necessidades existentes.
Identificar áreas do PEDS para realização de projetos de investigaçãoação.

Início

jan-21

set-21

Custo

24.171€

23.000€

Responsáveis

Cecília Dionísio
Cecilia.M.Dionisio@
seg-social.pt

Cecília Dionísio
Cecilia.M.Dionisio@
seg-social.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.2
Desenvolvimento de uma reputação de excelência na produção de conhecimento de Desenvolvimento Social

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

6.2.1

Prémio de Investigação ação na Rede Social

Atribuir prémio de investigação na área social no
concelho de Cascais

mar-22

-

-

6.2.2

Seminário(s) bienais de divulgação
conhecimento/investigação

Realizar encontro(s) / seminário(s) de 2 em 2 anos de
partilha de conhecimento e boas práticas de
investigação

mar-22

-

-

Objetivo 6 – Melhorar o conhecimento e capacitação da Rede Social

TEMA 1. Excelência Operacional

MÉTRICAS E ALVOS

Medida

6.1 Produção de conhecimento

6.2 Desenvolvimento de uma reputação de
excelência na produção de conhecimento de
Desenvolvimento Social

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de alunos e/ou investigadores que estejam a estagiar ou estudar na Rede Social

5

25

Nº de áreas de desenvolvimento do Diagnóstico Social aprofundadas

2

4

Nº de artigos científicos ou estudos de caso publicados com base em dados /
organizações da Rede Social

0

5

Nº de estudos realizados

1

3

Nº de projetos de investigação ação implementados

0

2

Nº de eventos anuais, organizados pela Rede Social, de disseminação de
conhecimento e boas práticas de desenvolvimento social

0

3

Nº de convites anuais que a Rede Social e Sub-redes recebem, de entidades de fora
da Rede Social, para falar sobre a sua experiência

0

5

Objetivo 6 – Melhorar o Conhecimento e Capacitação da Rede Social

Tema 1 – Excelência Operacional

Tema 2 – Apropriação e aprendizagem
• Medida 6.3 Garantia da aprendizagem contínua das organizações da Rede Social
• Medida 6.4. Inovação e experimentação social

Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.3
Garantia da aprendizagem contínua das organizações da Rede Social

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

6.3.1

Plano de Formação Continua da Rede Social

Identificar necessidades de formação. Elaborar,
monitorizar e avaliar plano de formação para as
organizações/redes

out-20

708€

José Fraga

6.3.2

Agenda eletrónica de formação

Criar agenda eletrónica conjunta com ações de
formação/iniciativas da Rede Social

out-20

665€

6.3.3

Polo de Formação da Rede Social

Criar polo de formação da Rede Social, em articulação
com academias/faculdades/escolas profissionais
(nacionais e internacionais)

Jan-22

-

6.3.4

Intercâmbios Profissionais

Realizar "visitas de estudo" de profissionais a outras
experiências nacionais ou internacionais

Set-22

-

jose.fraga@iefp.pt

José Fraga
jose.fraga@iefp.pt

-

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.4
Inovação e experimentação social

Número

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Nome Iniciativa

Descrição

Conhecer práticas inovadoras de
referência

Desenvolvimento de uma base de conhecimento em inovação
social e boas práticas. Identificar e partilhar práticas inovadoras
nacionais e internacionais. Criar uma Plataforma de
conhecimento: benchmarking nacional e internacional,
diagnóstico social, e boas práticas.

A tecnologia e o social

Identificar e mobilizar fontes de financiamento e parceiros
tecnológicos. Experimentar soluções tecnológicas em projetos
sociais.

Social Lab

Desenvolver a iniciativa Social Lab (Laboratório de Ideias
Sociais). Promoção de espaços e momentos de criatividade,
partilha e acolhimento de ideias inovadoras (2). Promover a
implementação das ideias desenvolvidas.

Início

set-21

mar-21

Set-21

Custo

404€

3.076€

1.029€

Responsáveis

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

Objetivo 6 – Melhorar o conhecimento e capacitação da Rede Social

TEMA 2. Apropriação e Aprendizagem

MÉTRICAS E ALVOS

Medida

6.3 Garantia da aprendizagem contínua das
organizações da Rede Social

6.4 Inovação e experimentação social

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de organizações que aderem ao plano de formação da Rede Social

20

80

Nº de parcerias estabelecidas com a academia e escolas profissionais

3

6

20%

80%

Nº de sessões anuais de partilha de práticas inovadoras nacionais e internacionais

1

5

Nº de práticas inovadoras implementadas

0

4

% de organizações da Rede Social que concorda, ou concorda totalmente, numa
escala de Likert de 5 pontos, que as iniciativas de formação da Rede Social
contribuem para a aprendizagem continua da sua organização

Objetivo 6 – Melhorar o Conhecimento e Capacitação da Rede Social

Tema 1 – Excelência Operacional

Tema 2 – Apropriação e aprendizagem
Aprendizagem da Rede Social
• Medida 6.5 Capacitação em utilização de tecnologias
• Medida 6.6.Dignificação e reconhecimento profissional
• Medida 6.7.Promoção de uma cultura colaborativa

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.5
Capacitação em utilização de tecnologias

Número

6.5.1

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Formação em tecnologias

Desenvolver formação com tutoria on the job e
capacitar os corpos dirigentes em tecnologias
emergentes

nov-21

8.500€

José Fraga
jose.fraga@iefp.pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.6
Dignificação e reconhecimento profissional

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

6.6.1

Certificação de competências técnicas Desenvolver modelo de certificação de competências
técnicas de desenvolvimento social
de desenvolvimento social

mar-22

-

-

6.6.2

Identificar áreas técnicas de desenvolvimento social
estratégicas ao nível da qualificação e capacitação.
Plano Formação em áreas técnicas de
Desenvolver plano de formação nessas áreas técnicas
desenvolvimento social
de desenvolvimento social.

fev-22

-

-

jan-22

-

-

6.6.3

Supervisão técnica

Proporcionar supervisão aos técnicos das respostas
sociais

INICIATIVAS DA MEDIDA 6.7
Promoção de uma cultura colaborativa

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis
Cecília Dionísio

6.7.1

Formação em metodologias colaborativas

Desenvolver formação em metodologias colaborativas
com tutoria on the job

set-21

22.000€

Cecilia.M.Dionisio@segsocial.pt

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.pt

6.7.2

Teambuilding anual da Rede Social

Implementar teambuilding anual entre organizações
da Rede Social e celebrar casos de sucesso de
colaboração

mar-22

-

-

Objetivo 6 – Melhorar o conhecimento e capacitação da Rede Social

Aprendizagem da Rede Social

MÉTRICAS E ALVOS

Medida
6.5 Capacitação em utilização de tecnologias

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de horas de formação anual disponibilizadas a cada organização

14h

42h

% de organizações da Rede Social cobertas com formação em tecnologias

10%

60%

0

25

% de profisionais da Rede Social que concorda, ou concorda totalmente, numa
escala de Likert de 5 pontos, a Rede Social contribui para a dignificação e
reconhecimento da sua profissão

0%

60%

Nº de horas de formação anual disponibilizadas a cada organização em
metodologias colaborativas

14h

42h

% de organizações da Rede Social que concorda, ou concorda totalmente, numa
escala de Likert de 5 pontos, a Rede Social contribui para a promoção de uma
cultura colaborativa

10%

80%

Nº de pessoas com competências reconhecidas pela Rede Social
6.6 Dignificação e reconhecimento profissional

6.7 Promoção de uma cultura colaborativa

Objetivo 7
Aumentar a notoriedade e a
Influência da RS
Desenvolver a marca da Rede Social de Cascais, promovendo a sua utilização por
parte das organizações da Rede, e aumento da notoriedade e credibilidade da
rede e suas organizações juntos dos stakeholders.
Alargar a arquitetura de relações da rede (fóruns políticos, empresas, outras
redes nacionais e internacionais, centros de investigação) tendo um papel próativo no desenvolvimento de politicas sociais locais, municipais e nacionais e na
capacidade de obtenção de fundos adicionais.

Objetivo 7 – Aumentar a Notoriedade e Influência da Rede Social

Tema 1 – Gestão de Conteúdos
• Medida 7.1 Comunicação superior da atividade da Rede Social

Tema 2 – Gestão da Marca
• Medida 7.2 Criação da marca Rede Social (re-branding)
• Medida 7.3 Divulgação da marca

Tema 3 - Gestão de Relacionamentos
•
•
•
•
•

Medida 7.4 Promoção de parcerias para credibilização da marca
Medida 7.5 Presença da Rede Social na comunicação social
Medida 7.6 Presença da Rede Social junto de entidades e contextos estratégico
Medida 7.7 Introdução de uma plataforma de marketing relacional (CRM)
Medida 7.8 Aproximação à comunidade

Aprendizagem da Rede Social
• Medida 7.9 Desenvolvimento de competências de Gestão
• Medida 7.10 Capacitação em políticas sociais, como funcionam e como se podem influenciar

Objetivo 7 – Aumentar a Notoriedade e Influência da Rede Social

Tema 1 – Gestão de Conteúdos
• Medida 7.1 Comunicação superior da atividade da Rede Social

Tema 2 – Gestão da Marca
Tema 3 - Gestão de Relacionamentos
Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.1
Comunicação superior da atividade da Rede Social

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

7.1.1

A Rede Social no mundo digital

Criar presença no mundo digital. Definir os canais de
comunicação (facebook, site, ..) e a natureza de
comunicação a desenvolver. Atualizar
sistematicamente conteúdos (online e offline)

set-20

12.475€

José Fraga

7.1.2

Desenvolvimento de conteúdos de marketing

Definir mensagens chave, auscultando públicos alvo e
desenvolver conteúdos de marketing

Jan-21

0€

Plataforma digital, multicanal e interativa

Criar e implementar uma plataforma digital, multicanal
e interativa. Criar conteúdos de informação atrativos e
de fácil leitura (ex.: mapas interativos de apresentação
do diagnósticos)

Jun-21

10.000€

7.1.3

jose.fraga@iefp.pt

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.pt

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.pt

Objetivo 7 – Aumentar a notoriedade e influência da Rede

TEMA 1. Gestão de Conteúdos

MÉTRICAS E ALVOS

Medida

7.1 Comunicação superior da atividade da
Rede Social

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de pessoas que subscrevem a newsletter da Rede Social

120

300

Nº de Visitas medias mensais ao site da Rede Social

3000

5000

Nº de likes no facebook

1000

3000

-

5%

% de redução anual das reclamações e comentários negativos

Objetivo 7 – Aumentar a Notoriedade e Influência da Rede Social

Tema 1 – Gestão de Conteúdos
Tema 2 – Gestão da Marca
• Medida 7.2 Criação da marca Rede Social (re-branding)
• Medida 7.3 Divulgação da marca

Tema 3 - Gestão de Relacionamentos
Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.2
Criação da marca Rede Social (re-branding)

Número

7.2.1

Nome Iniciativa

Descrição

Re-branding marca Rede Social

Criação da marca (novo logotipo, nome e assinatura) e o
manual de utilização de marca. Contratar uma empresa de
marketing e comunicação e registar a marca. Criar o manual
de utilização da marca.

Início

abr-21

Custo

8.322€

Responsáveis

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.3
Divulgação da Marca

Número

7.3.1

Nome Iniciativa

Descrição

Plano de divulgação da marca

Obter mentoria de apoio às questões de divulgação da marca. Fazer
benchmarking nacional e internacional de marketing e relações
públicas. Desenvolver e implementar plano de divulgação da marca
(online/offline).

Início

set-21

Custo

2.322€

Responsáveis

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

Objetivo 7 – Aumentar a notoriedade e influência da Rede

TEMA 2. Gestão da Marca
MÉTRICAS E ALVOS

Medida

7.2 Criação da marca Rede Social (rebranding)

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Criação da marca (novo logotipo, nome e assinatura) e o manual de utilização de
marca

Até
30-09-2021

-

10%

80%

1

4

0%

30%

% de organizações da Rede Social que adotam as regras de utilização da marca
Nº de ações anuais de divulgação da marca
7.3 Divulgação da marca
% de munícipes que pensa na Rede Social quando inquiridas sobre entidades de
apoio social no município de Cascais (notoriedade espontânea)

Objetivo 7 – Aumentar a Notoriedade e Influência da Rede Social

Tema 1 – Gestão de Conteúdos
Tema 2 – Gestão da Marca
Tema 3 - Gestão de Relacionamentos
• Medida 7.4 Promoção de parcerias para credibilização da marca
• Medida 7.5 Presença da Rede Social na comunicação social
• Medida 7.6 Presença da Rede Social junto de entidades e contextos estratégico
• Medida 7.7 Introdução de uma plataforma de marketing relacional (CRM)
• Medida 7.8 Aproximação à comunidade

Aprendizagem da Rede Social

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.4
Promoção de parcerias para credibilização da marca

Número

Nome Iniciativa

Descrição

7.4.1

Parcerias para credibilização da marca
Rede Social

Identificar entidades com potencial para reforçar a credibilidade
da Rede Social. Estabelecer parcerias estratégicas com as
entidades selecionadas

Início

jan-21

Custo

773€

Responsáveis

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.5
Presença da Rede Social na comunicação social

Número

7.5.1

Nome Iniciativa

Descrição

Criar uma base de contactos dos meios de
comunicação social. Criar um plano estruturado de
Aproximação aos meios de comunicação social
conteúdos de informação. Criar plano de cobertura de
eventos pelos meios de comunicação social

Início

jan-21

Custo

322€

Responsáveis

Ana Ramalheira
anaramalheira@cspsdr.
pt

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.6
Presença da RS junto de entidades e contextos estratégico

Número

7.6.1

Nome Iniciativa

Descrição

Identificar e selecionar contextos estratégicos de atuação (fóruns,
conselhos municipais e supramunicipais, consórcios, etc.). Identificar
e nomear os interlocutores da Rede Social para a representação nos
grupos/contextos identificados.
Promoção da relevância junto de
Identificar e priorizar entidades públicas e privadas a abordar. Definir
entidades e contextos
e implementar um plano de ação junto das entidades públicas e
estratégicos
privadas.
Produzir materiais de comunicação dedicados a partir de iniciativas
de desenvolvimento da Rede Social.

Início

Custo

Responsáveis

jan-22

-

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.7
Introdução de uma plataforma de marketing relacional (CRM)

Número

7.7.1

Nome Iniciativa

Descrição

Estudar a criação da plataforma (caderno de encargos e
origem de fundos). Selecionar fornecedor e implementar
Plataforma de Marketing Relacional (CRM)
plataforma. Criar um plano de dinamização da plataforma
no território

Início

Custo

Responsáveis

jan-22

-

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.8
Aproximação à comunidade

Número

7.8.1

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

Open Day

Organizar e implementar regularmente dias abertos das
organizações da Rede Social que permitam um maior
conhecimento da comunidade envolvente sobre os recursos
e dinâmicas sociais existentes

jan-22

-

-

Objetivo 7 – Aumentar a notoriedade e influência da Rede

TEMA 3. Gestão de Relacionamentos

MÉTRICAS E ALVOS
Medida
Medida 7.4 Promoção de parcerias para credibilização
da marca
Medida 7.5 Presença da Rede Social na comunicação
social

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de parcerias estabelecidas

2

5

Nº de press releases criados e divulgados por ano

3

15

Nº de artigos que compõem o clipping da Rede Social

3

9

0

5

30%

80%

Nº de grupos e/ou contextos estratégicos onde a Rede Social
Medida 7.6 Presença da Rede Social junto de entidades participa
e contextos estratégicos
% de integração de conteúdos/experiencias da Rede Social, nos
grupos e contextos estratégicos identificados

Objetivo 7 – Aumentar a notoriedade e influência da Rede

TEMA 3. Gestão de Relacionamentos

MÉTRICAS E ALVOS
Medida

Medida 7.7 Introdução de uma plataforma de marketing
relacional (CRM)

Medida 7.8 Aproximação à comunidade

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Implementação da plataforma de marketing relacional (CRM)

-

Até
30-06-2022

% de organizações da Rede Social que utilizam a plataforma de
CRM da Rede Social

-

30%

Nº de munícipes que participam no open day

-

100

% de munícipes que pensa na Rede Social quando inquiridas
sobre entidades de apoio social no município de Cascais
(notoriedade espontânea)

-

30%

Objetivo 7 – Aumentar a Notoriedade e Influência da Rede Social

Tema 1 – Gestão de Conteúdos
Tema 2 – Gestão da Marca
Tema 3 - Gestão de Relacionamentos
Aprendizagem da Rede Social
• Medida 7.9 Desenvolvimento de competências de Gestão
• Medida 7.10 Capacitação em políticas sociais, como funcionam e como se podem influenciar

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.9
Desenvolvimento de competências de Gestão

Número

Nome Iniciativa

Descrição

Início

Custo

Responsáveis

7.9.1

Formação em negociação e relacionamento
interpessoal

Desenvolver formação e ações de qualificação em
negociação e relacionamento interpessoal.

fev-22

-

-

7.9.2

Formação em Marketing e Relações Públicas

Desenvolver formação e ações de qualificação em
marketing e relações públicas.

Abr-22

-

-

INICIATIVAS DA MEDIDA 7.10
Capacitação em políticas sociais, como funcionam e como se podem influenciar

Número

7.10.1

Nome Iniciativa

Descrição

Formação Politicas Sociais

Desenvolver ações de qualificação sobre politicas
nacionais e comunitárias. Desenvolver formação em
advocacy.

Início

Jun-21

Custo

5.000€

Responsáveis

Cecília Dionísio
Cecilia.M.Dionisio@segsocial.pt

Objetivo 7 – Aumentar a notoriedade e influência da Rede

Aprendizagem da Rede Social

MÉTRICAS E ALVOS
Medida

Métrica

Alvo 2021

Alvo 2023

Nº de horas de formação anual disponibilizadas a cada organização

-

16h

% de organizações da Rede Social cobertas com formação

-

80%

Nº de horas de formação anual disponibilizadas a cada organização

20h

60h

% de organizações da Rede Social cobertas com formação

10%

80%

Medida 7.9 Desenvolvimento de competências de
gestão

Medida 7.10 Capacitação em políticas sociais, como
funcionam e como se podem influenciar

Resumo dos Recursos Financeiros

Resumo dos Recursos Financeiros
Na elaboração dos Planos de Iniciativas esteve presente o interesse em orçamentar, de

Distribuição dos recursos financeiros 2020 - 21

forma detalhada, os primeiros dois anos da sua execução, no sentido de possibilitar um

(por objetivos estratégicos)

olhar global do valor monetário das iniciativas que irão decorrer neste primeiro ano, a sua
distribuição por objetivo estratégico e fontes de financiamento previstas.
39 214 €
14%

O orçamento para 2020-21 é de 287 mil €, estando já garantida 31% desta verba.

Em termos da distribuição dos recursos financeiros, verifica-se que o objetivo 5 é o que

Total 2020-21

necessita de mais recursos financeiros (57% do total) pois é o que apresenta maior numero
de iniciativas, estando algumas delas relacionadas com a criação de sistemas de informação.

83 554 €
29%

287.448 €

O objetivo 6, sendo o que tem menor numero de iniciativas, apresenta um investimento

164 681 €
57%

financeiro na ordem dos 30% resultante do valor de algumas iniciativas como a criação do
Observatório de Coesão Social e o Plano de Formação continua da Rede Social de Cascais. O

Objetivo 7, com 10 medidas, representa 14% dos recursos financeiros.

A principal fonte de financiamento das iniciativas é a administração local assegurando 86%

Objetivo 5

dos recursos necessários para a concretização das iniciativas, sendo a restante verba

Reforçar a coordenação estratégica

disponibilizada pela administração central.

Objetivo 6
Melhorar o conhecimento e capacitação da Rede

Os fundos comunitários e a filantropia ainda não constituem fontes de financiamento da
iniciativas de desenvolvimento da Rede Social nos anos de 2020 e 2021.

Objetivo 7
Aumentar a notoriedade e influência da Rede

Total: 287.448 €

Fontes de financiamento previstas para 2020-21

Fundos comunitários

0€

Financiamento garantido e não garantido 202021
Administração central

40 190 €

Administração local

247 258 €

90 144 €; 31%
197 304 €; 69%

Financiamento garantido

Financiamento não garantido

Filantropia

0€

Receitas próprias

0€

Esta análise orçamental das iniciativas previstas, carecendo certamente de aperfeiçoamento e crescente
rigor por parte dos atores envolvidos, consiste num primeiro passo de um percurso de planeamento
conjunto da Rede Social que se pretende cada vez mais completo e indutor de mudanças e melhorias,
não só da intervenção social em si, mas também da eficiência na afetação de recursos e da procura
permanente de diversificação de fontes de financiamento.

Este primeiro exercício orçamental é já uma base, inovadora no contexto da Rede Social, que nos
permitirá iniciar, não apenas a monitorização da execução financeira das iniciativas, mas também a
proveniência do financiamento e as áreas de maior e menor investimento, podendo assim mobilizar
recursos para áreas a descoberto, com vista a uma maior coesão social e territorial.

