
 

 

Colaboração e Governança para lidar com problemas 

sociais complexos  
Plano de Formação – Rede Social de Cascais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Com esta formação pretende-se que os líderes das estruturas de coordenação das Redes de Parceria 

da Rede Social de Cascais sejam capazes de analisar, mapear e compreender sistemas e problemas 

sociais complexos; vejam reforçada a consciência da necessidade de colaboração Intra e 

interinstitucional e da governança integrada para a gestão e resposta mais eficaz e eficiente à 

complexidade. 

 

 

 

 

• Compreensão da complexidade da realidade social 

• Exploração das características dos problemas sociais complexos 

• Aprofundamento da leitura e mapeamento destes problemas 

• Introdução às respostas e estratégias perante a complexidade 

• Sensibilizar para a importância estratégica da Colaboração e da Governação Integrada 

• Aprofundar os conhecimentos em torno das dinâmicas de colaboração 

• Inspirar através de exemplos de práticas e projetos colaborativos 

• Refletir acerca das aprendizagens feitas na Academia e na definição do caminho futuro 
 
 

t objetivo geral 

Data: 9 Março e 6 Abril 

Horário: das 9h30 às 13h e das 14h30 às 17h | 12 horas de formação  

Local: Casa das Artes, Escola Ibn Mucana | R. Pombal, 2645-543 Alcabideche 

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

Social Cascais (prioridade) 

t conteúdos programáticos 



 

 

 
 

 

 

• Abordagem participativa, experiencial e relacional envolvendo: Dinâmicas; exercícios práticos 

individuais e em grupo; reflexões; apresentação de filmes; musica; textos e testemunhos 

• Formação gratuita 

 

 

 

 

• Ordem de chegada da inscrição    
• Ter participado nas formações da Academia de Liderança promovidas pela Rede Social de 

Cascais em 2021 e 2022  
• Assegurar a diversidade de Organizações da Rede Social de Cascais 

• Assegurar representatividade equitativa de mulheres e homens 

 

 

 

 

• Sim 

 

 

 

 

• Inscrição através do preenchimento do questionário: https://forms.gle/izgxzXt9SEZxpAiGA  
• As inscrições são limitadas a 30 participantes e devem ser realizadas até dia 2 de março  
• Qualquer questão adicional enviar para: rede.social.formacao@cm-cascais.pt   

 
 
 
 
 
 
 
 

certificado de formação / participação 

t metodologias de formação e comparticipação 

critérios de seleção 

inscrições e outras informações 

https://forms.gle/izgxzXt9SEZxpAiGA
mailto:rede.social.formacao@cm-cascais.pt


 

 

 

 

 
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 Fórum Estudante ou a Fórum 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). 

entidade formadora/formador 


