
 

 

Do Planeamento Estratégico ao Operacional 
2ª edição 

Plano de Formação – Rede Social de Cascais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Com esta formação pretende-se:  

 

• Clarificar papéis e complementaridade dos processos de Planeamento Estratégico e 

Planeamento Operacional de base territorial (como o da Rede Social) 

• Ajudar na compreensão de como o Planeamento Estratégico ao nível da Rede Social deve 

influenciar o desenho das intervenções por parte das Organizações  

• Elucidar sobre como é possível garantir a coerência e robustez da intervenção social ao nível de 

um Município a partir da estrutura do Planeamento da Rede Social. 

 

 

 

 

• Planeamento Estratégico de base territorial e Planeamento Operacional – Funções, 

características, componentes e complementaridades 

• Planeamento Estratégico – um processo para garantir um Plano de Desenvolvimento Social 

robusto e capaz de orientar a intervenção social 

• Criar frameworks que ligam de forma fluída o Planeamento Estratégico ao Operacional 

• Ferramentas de suporte aos processos de planeamento 
 
 

t objetivo geral 

Data: 3 e 7 fevereiro 

Horário: das 10h às 13h e das 14h às 17h | 12 horas de formação  

Local: Auditório da Fundação O Século  

Destinatários/as: Técnicos/as das entidades membro da Rede Social de Cascais, com prioridade 

para responsáveis de estruturas de coordenação das Redes de Parceria da Rede Social de Cascais 

t conteúdos programáticos 

https://goo.gl/maps/EhBuwFMzQXTPUAaBA


 

 

 
 

• Exposição e exercícios práticos 

• Formação gratuita 

 

 

 

                    

• Integrar a lista de espera da 1ª edição desta formação; 

• Ordem de chegada da inscrição; 

• Representatividade de estruturas de coordenação das redes de parceria; 

• Diversidade de organizações da Rede Social; 

• Pertinência da formação para a função em exercício; 

•  Representatividade equitativa de homens e mulheres. 

 

 

 

 

 

• Sim 

 

 

 

 

• Inscrição através do preenchimento do questionário: https://forms.gle/1MA3KnjqFmq3YdAT7  
• As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até dia 26 de janeiro  
• Qualquer questão adicional enviar para: rede.social.formacao@cm-cascais.pt   

 
 
 
 
 
 
 

t metodologias de formação e comparticipação 

critérios de seleção 

certificado de formação / participação 

inscrições e outras informações 

https://forms.gle/1MA3KnjqFmq3YdAT7
mailto:rede.social.formacao@cm-cascais.pt


 

 

 

 

 
Paulo Teixeira da Logframe: Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento e 
Licenciado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE. Fundou a Logframe - Consultadoria e Formação, 
Lda, de que é sócio-gerente. Tem experiência profissional vasta e multifacetada: trabalhou em ONGs, 
na coordenação de equipas de projetos de intervenção, e para o Estado, no planeamento e 
acompanhamento da implementação de Programas Nacionais. Exerce atualmente as funções de 
consultor em Autarquias, IPPSs, ONGs e outras instituições públicas e privadas. 

entidade formadora/formador 

https://logframe.pt/equipa/
https://logframe.pt/

