
 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Cidadania e Participação Social 
 

No combate à pobreza e exclusão social, é necessária uma implicação ativa de todos/as os/as cidadãos/ãs , 

pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social, técnicos/as e políticos. Todos os/as que estão no terreno 

deverão trabalhar como parceiros/as, como verdadeiros/as atores de mudança da sociedade, com a participação 

das pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social.  

Ao promover a participação estamos igualmente a promover a sua autonomia, a sua capacitação e a sua 

emancipação enquanto pessoas e cidadãos/ãs. Para obter medidas e políticas sociais que vão de encontro às 

reais necessidades existentes e que tenham um impacto efetivo na luta contra a pobreza e a exclusão social. 

Neste sentido, a participação dos/as cidadãos/ãs em situação de vulnerabilidade social deve ser incorporada nas 

organizações sociais pois esta assume-se como uma mais-valia nas suas práticas de intervenção.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Participação social: contextualização e conceitos  

2. Os diferentes níveis de participação (Escada da Participação)  

3. Potencialidades e Constrangimentos  

4. O papel dos técnicos e das organizações sociais no processo de participação 

5. Participação no contexto nacional: alguns exemplos  

6. Processo de participação da EAPN Portugal junto dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social  

7. Estratégias e metodologias participativas 

8. Definição de micro-ações de participação a desenvolver pelos participantes 
 

OBJETIVOS   

- Conhecer o conceito de Participação Social 

- Refletir sobre a participação como o princípio base de intervenção social  

- Promover práticas de participação nas instituições sociais.  
 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Metodologias interativas e dinâmicas, que promovem a participação ativa dos formandos e promovem o 

desenvolvimento pessoal. Desafios em grupo, criações coletivas, debate e grupo focal bidirecional, complementado 

com método expositivo. 

 



DIAS 26 e 27 de novembro 2019 

HORÁRIO 10h00 às13h00 e das 14h30 às 17h30 

DURAÇÃO 12h   

LOCAL Colégio dos Jesuítas | Sala de Formação nº 16 

INSCRIÇÃO Gratuita / A inscrição nesta ação implica o desenvolvimento e apresentação de uma Micro-ação 

Participativa 

PÚBLICO-ALVO Profissionais que trabalham na área social  

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados/as da EAPN Portugal // Número de ordem de receção da inscrição 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e 

aproveitamento no final da formação. O certificado será entregue após a conceção, realização e apresentação da 

micro-ação de Participação. 

FORMADORA Maria José Vicente. 

Socióloga na EAPN Portugal, desde 2003. Desempenha funções no Departamento de Desenvolvimento e Formação. 

 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada 

 

 

 

 

As inscrições são limitadas a 30 participantes (máximo 2 participantes por instituição) e devem ser realizadas até ao 

próximo dia 22 de novembro para: 

EAPN Portugal / Núcleo da Região Autónoma da Madeira 

Av. Luis de Camões, Conjunto Habitacional do Hospital 

Bloco 13, R/C Ft | 9000-168 Funchal  

Telefone: 291143450 | eapn.funchal@eapn.pt  
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