
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

a. A liderança em processos e intervenções multidimensionais com problemas complexos 

b. A comunicação e o papel das tecnologias de informação e comunicação na construção da visão e missão 
comuns e de relações de confiança 

c. A participação das partes interessadas em redes colaborativas – como ativá-la; desenvolvê-la e reforçá-la 

d. Processos de avaliação adaptáveis, flexíveis e interativos: como desenhá-los e implementá-los para a 
compreensão dos resultados e impactos a partir de uma visão holística 

DESTINATÁRIOS/AS 

Responsáveis de estruturas de coordenação das Redes de Parceria da Rede Social Cascais

Fatores críticos de uma colaboração bem 
sucedida - Formação em Competências 
Colaborativas 

QUANDO E ONDE

Formação presencial na Casa das Artes, Escola Ibn Mucana na Rua Pombal, 2645-543 - Alcabideche

 31 Mar, 21 Abr, 2 e 17 Mai, 24 Jun - 9h30-13h00 / 14h00-16h30  

 30h horas de formação 

OBJETIVO GERAL

Com esta formação pretende-se que os responsáveis das estruturas de coordenação das Redes de Parceria 
da Rede Social de Cascais sejam capazes de reconhecer e gerir os fatores críticos de sucesso inerentes aos 
processos colaborativos, designadamente nas áreas da liderança, comunicação, participação, avaliação e 
confiança

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Abordagem participativa, experiencial e relacional envolvendo: dinâmicas, exercícios práticos individuais e em 
grupo, reflexões, apresentação de filmes, musica, textos e testemunhos

Depois do sucesso da formação “Capacitar para melhor colaborar” e porque o cerne 
da Rede Social está numa colaboração bem sucedida, voltamos a apostar neste tema, 
agora sobre os fatores críticos de sucesso como sejam a liderança, a comunicação, a 
participação, a avaliação e a confiança.

COMPARTICIPAÇÃO 

Formação Gratuita



CERTIFICADO DE FORMAÇÃO / PARTICIPAÇÃO 

Sim

INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

Pré-inscrição através do preenchimento do questionário: https://forms.gle/7UW5Bj5MXe8397yS6

As inscrições são limitadas a 35 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 24 de março 

Qualquer questão adicional enviar para: rede.social.formacao@cm-cascais.pt  

FORMADOR

Academia de Liderança Colaborativa: 

• Coordenação 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 Timor Leste (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 (Alto Comissário 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)

• Outros Formadores (a confirmar oportunamente) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO  

a. Ordem de inscrição
b. Frequência na formação “Capacitar para melhor colaborar”  
c. Diversidade de Organizações da Rede Social de Cascais 
d. Representatividade equitativa de mulheres e homens 

https://forms.gle/7UW5Bj5MXe8397yS6

