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A Rede Social de Cascais aposta no desenvolvimento contínuo de competências das organizações e dos seus profissionais e 
dirigentes, contribuindo para uma intervenção social mais inovadora, eficiente e eficaz.

O Plano de Formação apresenta a oferta formativa que se prevê que ocorra no âmbito da Rede Social de Cascais e foi 
elaborado tendo por base os objetivos do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Social 2020-2030 e a auscultação junto 
das organizações e das redes de parceria.

O programa dá conta das formações previstas no Plano de Iniciativas do Desenvolvimento da Rede Social 
(responsabilidade da equipa executiva da Rede Social de Cascais), bem como das formações previstas no Plano de 
Iniciativas de Desenvolvimento Social (responsabilidade das redes de parceria).
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A. Formações |  
Desenvolvimento 
da Rede Social
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Marketing e 
Comunicação

Objetivos: Compreender a importância da comunicação 
e do marketing para as entidades do terceiro sector

Destinatários/as: Profissionais das entidades da Rede 
Social de Cascais com funções chave na comunicação e 
marketing da sua entidade

Calendário: 22, 25 Fevereiro | 3, 8, 11, 18, 22 Março

Carga horária prevista: 24 horas

Desenvolvimento da Rede Social

1. 
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Competências 
Colaborativas

Objetivos: Reconhecer e gerir os fatores críticos de 
sucesso inerentes aos processos  colaborativos, 
designadamente nas áreas da liderança, comunicação, 
participação, avaliação e confiança.

Destinatários/as: Responsáveis de estruturas de 
coordenação das Redes de Parceria da Rede Social de Cascais

Calendário: 31 Março | 21 Abril | 2, 17 Maio | 24 Junho

Carga horária prevista: 35 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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Liderança 
(2ª Edição)

Objetivos: Compreender o papel enquanto líder e 
coordenador de equipa, reforçando as suas 
competências de liderança e coordenação de equipas

Destinatários/as : Diretores/as e técnicos/as com funções de 
coordenação de equipas nas organizações da Rede Social de 
Cascais

Calendário: 3, 10, 24 Maio

Carga horária prevista: 21 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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Falar em 
público

Objetivos: Desenvolver competências de comunicação 
eficaz aperfeiçoando a capacidade de falar em público

Destinatários/as: Profissionais pertencentes às entidades e 
redes de parceria da Rede Social de Cascais

Calendário previsto: Junho

Carga horária prevista: 20 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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Transição 
Digital

Objetivos: Diagnosticar os  desafios  da Digitalização no 
terceiro setor e obter competências-chave para a 
transformação digital

Destinatários/as: Diretores/as e técnicos/as com funções de 
coordenação nas organizações da Rede Social de Cascais

Calendário previsto: Setembro

Carga horária prevista: 20 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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Planeamento 

Objetivos: Aperfeiçoar os conhecimentos sobre os 
processos de planeamento que contribuem para o 
cumprimento do PEDS

Destinatários/as: Responsáveis de estruturas de 
coordenação das Redes de Parceria da Rede Social de 
Cascais

Calendário previsto: Outubro

Carga horária prevista: 20 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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Políticas 
Públicas

Objetivos: Aumentar o nível de análise e de 
compreensão sobre as políticas públicas locais 

Destinatários/as: Profissionais pertencentes às entidades e 
redes de parceria da Rede Social de Cascais

Calendário previsto: Novembro

Carga horária prevista: 20 horas

Desenvolvimento da Rede Social
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B. Formações | Redes 
de Parceria
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Redes de Parceria

Comissão para a Pessoa 
com Deficiência

Comissão para a Pessoa 
com Deficiência
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Comunicação acessível e 
acessibilidade digital

Objetivos: Consciencializar para o uso de estratégias e 
instrumentos com vista a facilitar a comunicação dirigida a 
públicos com necessidades especiais

Destinatários/as: Colaboradores das instituições

Calendário previsto: Setembro

Carga horária prevista: 4 horas

Direitos das Pessoas com 
Deficiência

Objetivos: Dar a conhecer os direitos das pessoas com 
deficiência ou incapacidade com vista a promover a sua 
autonomia e a cidadania facilitando os processos de tomada 
de decisão e a promoção da inclusão

Destinatários/as: Colaboradores das instituições e 
comunidade

Calendário previsto: Junho

Carga horária prevista: 4 horas



Redes de Parceria

Comissão para a Pessoa 
com Deficiência

Comissão para a Pessoa 
com Deficiência

Primeiros 
Socorros

Objetivos: Habilitar para o uso de técnicas de suporte 
básico de vida (sistema integrado de emergência 
médica, suporte básico de vida adulto e pediátrico, 
exame da vítima, noções de emergência médicas)

Destinatários/as: Colaboradores das instituições

Calendário previsto: Setembro

Carga horária prevista: 25 horas

Violência Doméstica | Pessoas 
com Deficiência e Pessoas 
Idosas

Objetivos: Ajudar a definir e implementar procedimentos e 
padrões de qualidade na intervenção na área da violência 
doméstica, em específico, contra pessoas com deficiência e 
pessoas idosas

Destinatários/as: Colaboradores das instituições

Calendário previsto: Dezembro

Carga horária prevista: 4 horas
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Roteiro Rede
Segura

Objetivos: Dotar os profissionais das organizações da Rede 
Social das competências necessárias para um acompanhamento 
específico das situações de violência doméstica com base em 
procedimentos de intervenção em rede

Destinatários/as: Técnicas/os das organizações concelhias das 
áreas social e saúde e, ainda, demais entidades que podem 
deparar-se com uma situação de VD

Calendário previsto:  3 edições a realizar em Fevereiro, 
Junho e Outubro 

Carga horária prevista: 3h30

Redes de Parceria

Fórum Municipal Contra 
a Violência Doméstica

Fórum Municipal Contra 
a Violência Doméstica

Prevenir e Proteger em Rede | 
Violência em Contexto Escolar

Objetivos: Dotar os profissionais na área da Educação de 
conhecimentos e competências básicas no domínio das diferentes 
formas de violência detetadas ou ocorridas em contexto escolar

Calendário previsto: Novembro

Carga horária prevista: 25 horas
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Destinatários/as: Docentes l Profissionais de educação de 
infância l Assistentes Operacionais



Redes de Parceria

Literacia 
em Saúde

Objetivos: Sensibilizar para a importância da literacia na
formação de atitudes e de comportamentos saudáveis em 
contexto de promoção da saúde e prevenção da doença

Destinatários/as: Profissionais das entidades parceiras do 
Fórum Concelhio Promoção da Saúde

Calendário previsto: (a definir)

Carga horária prevista: 4 horas

Fórum Concelhio 
Promoção da Saúde

Métodos de Investigação 
em Saúde

Objetivos: Capacitar para a decisão no desenho da 
investigação na área da saúde.

Destinatários/as: Profissionais das entidades parceiras do 
Fórum Concelhio Promoção da Saúde

Calendário previsto: (a definir)

Carga horária prevista: 16 horas

Fórum Concelhio 
Promoção da Saúde
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UP-Grade – Fazer
a Diferença

Objetivos: Desenvolver o bem-estar e a comunicação 
humanizada na relação de cuidar;
Incorporar a ética nas diversas práticas do profissional;
Integrar formas de pensar e agir para melhor envelhecer.

Destinatários/as: Ajudantes de Ação Direta na área do 
Envelhecimento 

Calendário previsto: 15 edições a realizar entre 
Outubro de 2021 e Dez 2022

Carga horária prevista: 18h por edição + sessão coaching para 
coordenadores técnicos de equipa

Redes de Parceria

Plataforma Envelhecer 
Melhor em Cascais
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Plataforma Crescer 
Melhor em Cascais

Projetos em Creche | Elaboração 
e Gestão

Objetivos: Capacitar na elaboração de projetos de intervenção 
em creche nas suas várias etapas

Destinatários/as : Parceiros PCMC/Direções de 
Creches/Responsáveis de Projeto/Profissionais

Calendário previsto: Maio

Carga horária prevista: (a definir) 
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Pessoas em situação de 
Sem-abrigo | Conhecimento do 
Fenómeno

Objetivos: Informar e sensibilizar profissionais das forças de 
segurança na abordagem às pessoas em situação de sem-
abrigo para promover respostas e/ou encaminhamentos mais 
adequados, uma vez que existem diagnosticadas dificuldades 
na relação e algum desconhecimento nos procedimentos a 
desenvolver

Destinatários/as: Forças de Segurança (PSP, GNR, Polícia 
Municipal e Corporações de Bombeiros)

Calendário previsto: (a definir) 

Carga horária prevista: (a definir) 

Núcleo de Planeamento e 
Intervenção dos Sem-Abrigo 

Diversidade e 
Multiculturalidade

Objetivos: Compreensão da diversidade cultural, da sua riqueza e 
do seu impacto na intervenção em contextos de privação

Destinatários/as: Técnicos/as e Voluntários/as da PRAPM

Calendário previsto: Outubro

Carga horária prevista: 7 horas

Plataforma de Recursos de 
Apoio na Privação Material





rede.social.formacao@cm-cascais.pt

https://www.redesocialcascais.net/

21 481 50 36
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