Formação “Capacitar para melhor colaborar”

O desenvolvimento de um ecossistema social colaborativo é essencial na
construção de um futuro onde sejamos capazes de inspirar, mobilizar e potenciar
as capacidades próprias e as dos outros em prol de um objetivo comum. Assim
é urgente saber construir pontes, promovendo uma dinâmica de sinergias, de
potenciação de recursos, de visão partilhada e capacidade de ação conjunta, de
forma a derrubar os muros que nos separam.
DESTINATÁRIOS/AS
Responsáveis de estruturas de coordenação das Redes de Parceria
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
a. Formação sobre autoconhecimento – a liderança de si próprio e as dinâmicas de funcionamento pessoal e
gestão sócio-emocional para uma melhor liderança em contextos de complexidade;
b. Trabalhar competências pessoais: Autoconsciência; Regulação sócio-emocional; Flexibilidade; Abertura à
Mudança; Tomada de Decisão; Iniciativa e Proatividade;
c. Contribuir para o aumento do compromisso com a ação que estimula a capacidade de iniciativa;
d. Introduzir o programa da Academia de Liderança Colaborativa e a sua relação com a filosofia e o método
Ubuntu.
OBJETIVO GERAL
Com esta formação pretende-se que os líderes das estruturas de coordenação das Redes de Parceria da Rede
Social de Cascais sejam capazes de reconhecer a importância e adotar as competências essenciais para um
trabalho colaborativo efetivo e eficaz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Desenvolver, reforçar e consolidar competências para a colaboração
b. Desenvolver competências sociais-relevantes para o exercício da liderança colaborativa
c. Promover espaços de encontro e inspiração
d. Reforçar relações para a troca de práticas e experiências com aprendizagens partilhadas que facilitem
processos colaborativos
QUANDO E ONDE
5 Sessões: 24 Set, 7 Out, 27 Out, 19 Nov e 7 Dez
9h30-13h00 / 14h00-16h30
30h horas de formação
Presencial – DNA Cascais

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Educação não formal - Abordagem participativa, experiencial e relacional
Recursos - Dinâmicas | Exercícios práticos individuais e em grupo | Reflexões | Filmes | Músicas | Textos e
Testemunhos
COMPARTICIPAÇÃO
Formação Gratuita
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
a. Ordem de chegada da inscrição
b. Funções de coordenação nas Redes de Parceria
c. Diversidade de Redes de Parceria e Organizações da Rede Social, no sentido de abranger o maior número
possível
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO / PARTICIPAÇÃO
Sim
INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
Inscrição através do preenchimento do questionário: https://forms.gle/tksXGm2mmdoJx3Xb9
As inscrições são limitadas a 35 participantes e decorrem até ao próximo dia 17 de setembro
Qualquer questão adicional enviar para: rede.social.formacao@cm-cascais.pt
FORMADOR E ENTIDADE FORMADORA
Rui Marques | Academia Liderança Colaborativa
Empreendedor, gestor e ativista social. Dirige o Instituto Padre António Vieira (IPAV). Ao longo da sua vida
esteve envolvido quer em organizações da sociedade civil, em temáticas como a autodeterminação de TimorLeste (Lusitânia-Expresso e Associação 12 de Novembro), a integração de pessoas sem-abrigo (CAIS) e o
acolhimento e integração de refugiados (Plataforma de Apoio aos Refugiados), quer em funções públicas (AltoComissário para a Imigração e Diálogo Intercultural e coordenador nacional do Programa Escolhas) ou ainda
em atividades empresariais (como a Forum Estudante ou a Forum Multimédia). Desde 2010, é Coordenador
Executivo do projeto Academia de Líderes Ubuntu. É também o Coordenador do Forum para a Governação
Integrada. Academicamente, fez estudos em Medicina, Ciências da Comunicação e Sociologia Económica e das
Organizações, em que se doutorou com o foco na temática dos problemas sociais complexos e na criação de
modelos de colaboração e governação integrada.
É membro da rede mundial de empreendedores sociais da Ashoka (Ashoka Fellow).

