
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 
Intervenção Psicossocial em contextos de risco/vulnerabilidade: 
Trabalho em rede na luta contra a pobreza 

 
A intervenção psicossocial em contextos de risco/vulnerabilidade exige um trabalho de articulado entre diversos 
serviços /profissionais de forma a potenciar o alcance dos objetivos definidos. A constituição de redes simultaneamente 
flexíveis e seguras é simultaneamente uma exigência e um desafio, requerendo-se um movimento contínuo entre 
“tecer” a rede e olhar para a sua qualidade.  
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A rede de intervenção numa perspetiva sistémica. 

2. Os lugares da transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e complementaridade: operacionalização em função 
de objetivos de intervenção e diferentes fases do processo 
3. A interligação do trabalho em rede e das abordagens colaborativas 
4. Princípios da intervenção em rede 
5. O impacto da intervenção em rede a nível individual e comunitário 
 

 

OBJETIVO GERAL 
Conhecer as características do trabalho em rede e as suas especificidades relativamente a outras formas de 
intervenção.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar o trabalho em rede 
- Distinguir as diferentes formas de trabalho em rede 
- Identificar os princípios promotores da sua eficácia 
- Identificar potencialidades e obstáculos à sua implementação 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Métodos expositivos, interrogativos e ativos, tempestade de ideias 
 

 



DIAS: 26 de setembro 2020 (sábado) 

HORÁRIO 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 

DURAÇÃO 6 horas 

LOCAL Universidade da Madeira - Edifício da Penteada - Sala 18 (Piso 0) 

PÚBLICO-ALVO Técnicos, Profissionais da área da Educação, Social e Saúde, dirigentes de ONG’s e Organismos 

Públicos  

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação  

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização.  

FORMA DE ORGANIZAÇÂO Formação presencial  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados 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 

FORMADORA Dora Pereira 

Doutorada em Psicologia Clínica - Psicologia da Família e Intervenção Familiar, com mestrado em Psicologia Clínica Cognitivo-

Comportamental e Sistémica e licenciatura em Psicologia. Foi psicóloga e coordenadora técnica na Associação "Chão dos Meninos" 

(Évora). É Mediadora Familiar desde 2002 e Terapeuta Familiar e de Sistemas desde 2005. É formadora certificada na área 

comportamental e na área da intervenção com famílias e dos maus tratos infantis. Exerce funções como Professora Auxiliar 

Convidada na Universidade da Madeira desde abril de 2015. Desenvolve investigação na área da parentalidade, intervenção em 

contextos de promoção e proteção, vinculação e suas implicações desenvolvimentais e conta com várias publicações. 

 

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

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 23 de setembro para:  

 
 
EAPN Portugal / Núcleo da RAM  
Avenida Luís de Camões 
Conjunto Habitacional do Hospital 
Bloco 13 R/C Ft 
9000-168 Funchal  
eapn.madeira@eapn.pt 
 


