
 

AAAA Ç Ã O  D E  F O R M A Ç Ã OÇ Ã O  D E  F O R M A Ç Ã OÇ Ã O  D E  F O R M A Ç Ã OÇ Ã O  D E  F O R M A Ç Ã O     

 

““““Reformular a intervenção com famílias Reformular a intervenção com famílias Reformular a intervenção com famílias Reformular a intervenção com famílias 

ppppobres: desenvolver práticas obres: desenvolver práticas obres: desenvolver práticas obres: desenvolver práticas 

colaborativascolaborativascolaborativascolaborativas””””    

Datas:Datas:Datas:Datas:    

14, 15, 20 e 21 de abril14, 15, 20 e 21 de abril14, 15, 20 e 21 de abril14, 15, 20 e 21 de abril de 2011 de 2011 de 2011 de 2011    

    

Local: Local: Local: Local:     

For.CetFor.CetFor.CetFor.Cet    
Av. José MalhoaAv. José MalhoaAv. José MalhoaAv. José Malhoa    

3260326032603260----021 Figueiró dos Vinhos021 Figueiró dos Vinhos021 Figueiró dos Vinhos021 Figueiró dos Vinhos    

DatasDatasDatasDatas    

14, 15, 20 e 21 de abril de 2011 (24 horas) 
    

HorárioHorárioHorárioHorário    

9.30h -12.30h I 14.00h - 17.00h 
    

LocalLocalLocalLocal    

For.CetFor.CetFor.CetFor.Cet 
Av. José Malhoa 
3260-021 Figueiró dos VinhosFigueiró dos VinhosFigueiró dos VinhosFigueiró dos Vinhos 
 

Modalidade de formaçãoModalidade de formaçãoModalidade de formaçãoModalidade de formação    

Formação continua / de atualização  
 

Forma de organizaçãoForma de organizaçãoForma de organizaçãoForma de organização    

Formação presencial 
 

Metodologia de formaçãoMetodologia de formaçãoMetodologia de formaçãoMetodologia de formação e avaliação e avaliação e avaliação e avaliação    

Metodologia expositiva e interativa e 

análise/estudo de caso; 

Avaliação contínua de pergunta-resposta entre 

formadora e formandos/as e avaliação oral no 

final de cada sessão. 
 

PréPréPréPré----requisitosrequisitosrequisitosrequisitos    

Preferencialmente, ter participado na formação 

“Intervir com FMP: estratégias com sucesso” 
 

DestinatáriosDestinatáriosDestinatáriosDestinatários    

Equipas dos Núcleos Locais de Inserção do 

Rendimento Social de Inserção; técnicos/as de serviço 

social; psicólogos/as; sociólogos/as; educadores/as 

sociais e outros agentes de intervenção social com 

interesse na temática 
 

Limite de Limite de Limite de Limite de ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes    

15 formandos/as 

Atribuição dos Certificados e AvaliaçãoAtribuição dos Certificados e AvaliaçãoAtribuição dos Certificados e AvaliaçãoAtribuição dos Certificados e Avaliação    

A obtenção do Certificado de Formação Profissional 

implica a presença obrigatória, em 80% do total da 

duração da Ação de Formação, e implica uma 

classificação qualitativa (muito bom, bom, suficiente, 

insuficiente), resultante da avaliação realizada pela 

formadora    

EnquadramentoEnquadramentoEnquadramentoEnquadramento ao tema ao tema ao tema ao tema    

A intervenção social com famílias atravessa, atualmente, um momento de “transição” no 

modo de olhar e pensar as famílias e de conceber a intervenção. Assistimos hoje a uma 

confluência atual de práticas provenientes quer dos modelos deficitários (assente na expertise 

do profissional que constrói soluções para as famílias) quer dos modelos colaborativos 

(assente na expertise de profissionais e famílias que co-constroem caminhos de mudança). 

Este momento de “transição” tem sido, particularmente, visível e relevante na intervenção em 

sistemas mais complexos, como é o caso das famílias multiproblemáticas pobres (FMP) e dos 

organismos formais que as apoiam. Apesar do empenho de instituições e profissionais, os 

modelos deficitários (ou de controlo) tem vindo a revelar-se pouco eficazes, acabando por 

gerar sentimentos de fracasso e impotência em todos os envolvidos (famílias, profissionais e 

instituições). Paralelamente, as experiências de intervenção com os modelos colaborativos têm 

vindo a revelar a sua maior eficácia junto desta população.    

    

Objetivos geraisObjetivos geraisObjetivos geraisObjetivos gerais    

Nesta ação de formação, pretende-se continuar a refletir sobre práticas/modelos alternativos 

e eficazes na intervenção social com FMP (dando continuidade à primeira edição “Intervir com 

FMP: estratégias com sucesso”), com especial enfoque na compreensão e desenvolvimento 

das abordagens colaborativas (centradas nas competências). 

Procurar-se-á desenvolver conhecimentos teóricos e técnicos para a compreensão e 

implementação de intervenções colaborativas com FMP, recorrendo à análise de casos 

práticos e ao conhecimento/experiência dos/as profissionais que trabalham com esta 

população. 

    

MódulosMódulosMódulosMódulos    

Módulo I - A Intervenção social com as FMP: das abordagens tradicionais (centradas no 
défice) às abordagens colaborativas (centradas nas competências); 

Módulo II - A emergência dos modelos colaborativos (pressupostos teóricos); 

Módulo III - Desenvolver uma abordagem colaborativa com FMP (introdução); 

Módulo IV - Desenvolver uma abordagem colaborativa com FMP (conclusão). 

 

FormadoraFormadoraFormadoraFormadora    

    Sofia RodriguesSofia RodriguesSofia RodriguesSofia Rodrigues    

Doutoranda em Ciências e Tecnologias da Saúde na Universidade de Aveiro (desde 2008);  

Licenciada em Psicologia, ramo Psicologia Clínica Dinâmica, FPCE-UC (2002);                         

Pós-graduada em Análise e Intervenção Familiar, FPCE-UC (2004);                           

Especialização em Intervenção Sistémica e Familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia 

Familiar, Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (2003-2007).  



 

 

Critérios de seleçãoCritérios de seleçãoCritérios de seleçãoCritérios de seleção    

Condição de associação perante a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza | Número de ordem de receção da inscrição | Número de 

inscrições por instituição | Ter participado na formação “Intervir com FMP: estratégias com sucesso” | Distrito de exercício de atividade  

 
 FICHA DE PRÉFICHA DE PRÉFICHA DE PRÉFICHA DE PRÉ----INSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃO 
    

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições    

Investimento:Investimento:Investimento:Investimento:    

Associados da Associados da Associados da Associados da EAPN PortugalEAPN PortugalEAPN PortugalEAPN Portugal: 60: 60: 60: 60€€€€ �  

Não Não Não Não associados: 100associados: 100associados: 100associados: 100€€€€ �       

(O valor da inscrição inclui documentação e certificado) 

(Os cheques para pagamento da inscrição deverão ser emitidos à ordem de EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza). 

 

As inscrições devem ser realizadas    até ao dia até ao dia até ao dia até ao dia 7 d7 d7 d7 de Abrile Abrile Abrile Abril de 2011 de 2011 de 2011 de 2011    para os seguintes contactos:        
    

A confirmação da aceitação na aA confirmação da aceitação na aA confirmação da aceitação na aA confirmação da aceitação na açãçãçãção de formação será realizada no dia o de formação será realizada no dia o de formação será realizada no dia o de formação será realizada no dia 8 de abril8 de abril8 de abril8 de abril de 2011 de 2011 de 2011 de 2011....    
    

Nota: Nota: Nota: Nota: Este documento está redigido conforme o novo acordo ortográfico. 

 
    

Entidade Entidade Entidade Entidade PromotoraPromotoraPromotoraPromotora    ApoioApoioApoioApoio        

    

        

 

NomeNomeNomeNome::::     

MoradaMoradaMoradaMorada::::     

Código PostalCódigo PostalCódigo PostalCódigo Postal::::     LocalidadeLocalidadeLocalidadeLocalidade::::     

ConcelhoConcelhoConcelhoConcelho::::     DistritoDistritoDistritoDistrito::::     

Telefone/TelemóvelTelefone/TelemóvelTelefone/TelemóvelTelefone/Telemóvel::::         FaxFaxFaxFax::::     

EEEE----mailmailmailmail::::     

Habilitações LiteráriasHabilitações LiteráriasHabilitações LiteráriasHabilitações Literárias::::     

Local onde trabaLocal onde trabaLocal onde trabaLocal onde trabalhalhalhalha::::     

Cargo que desempenhaCargo que desempenhaCargo que desempenhaCargo que desempenha::::         

MMMMotivos que o/aotivos que o/aotivos que o/aotivos que o/a levam a querer  levam a querer  levam a querer  levam a querer 

participar nesta açãoparticipar nesta açãoparticipar nesta açãoparticipar nesta ação::::        

 

Como tomou conhecimento desta aComo tomou conhecimento desta aComo tomou conhecimento desta aComo tomou conhecimento desta ação de formação?ção de formação?ção de formação?ção de formação?    

 ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta atividade de formação. Autorizo a EAPN Portugal a disponibilizar ao Sistema de Acreditação 

da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contatos para efeitos de uma eventual auscultação.   

EAPN EAPN EAPN EAPN PortugalPortugalPortugalPortugal/Núcleo Distrital de Leiria/Núcleo Distrital de Leiria/Núcleo Distrital de Leiria/Núcleo Distrital de Leiria    

Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 107, 1.º Dto.      2400Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 107, 1.º Dto.      2400Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 107, 1.º Dto.      2400Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 107, 1.º Dto.      2400----194 Leiria194 Leiria194 Leiria194 Leiria    

Tel: 244 837 228    FaxTel: 244 837 228    FaxTel: 244 837 228    FaxTel: 244 837 228    Fax: 244 837 229   E: 244 837 229   E: 244 837 229   E: 244 837 229   E----mail: leiria@mail: leiria@mail: leiria@mail: leiria@eapn.eapn.eapn.eapn.ptptptpt    


