PROGRAMA
9h_ Sessão de Abertura

REAPN/ IPJ

9h30_ Intervenção na Família e
Desenvolvimento Comunitário

Maria João Vargas
Moniz

WORKSHOPS
Assinale, por ordem de prioridade (de 1 a 3, sendo 1 o que mais lhe interessa), os workshops em
que pretende participar:

Encontro Temático

CAFAP´S- Centros de Apoio Familiar e Aconselha10h30_ Intervenção na Família:
Perspectiva Sistémica

Manuel Peixoto

mento Parental 
Outras Respostas de Apoio à Família

INTERVENÇÃO


INTEGRADA NA FAMÍLIA

Intervenção Com Famílias: Foco nas Soluções 

11h15_ Coffee Break

NOTA: Os workshops decorrem em simultâneo com o
máximo de 20 participantes. A distribuição pelos work-

11h30_ Intervenção na Família
e Desenvolvimento Pessoal

Vítor Cláudio

shops é feita pela ordem de chegadas das inscrições

Valor da Inscrição
12h15_ Debate

Associados REAPN: 20€
Não Associados REAPN: 30€
Data Limite de Inscrição: 25 de Maio

Almoço Livre

Informações e Inscrições
14h_ 16.30h_ Workshops Temáticos

Núcleo Distrital de Lisboa da REAPN
Rua Soeiro Pereira Gomes, Edifício América 7, Apt. 311

CAFAP’S - Centros de Apoio
Familiar e Aconselhamento
Parental

Rute Agulhas

1600-196 Lisboa
lisboa@reapn.org
Tel:217 986 448 Fax: 217976590

Organização:
Outras respostas de apoio à
família

Patrícia Patrício

Intervenção com Famílias:
Foco nas Soluções

Catarina Rivero

29 de Maio de 2009
Instituto Português Juventude
Lisboa

Núcleo Regional Sul

real, é uma preocupação sentida pela Rede Euro-

xão sobre estratégias de intervenção no domínio

peia Anti-Pobreza/Portugal. São as famílias com

da família e posteriormente, promover um espa-

crianças, as famílias monoparentais, e as mais

ço privilegiado de aprendizagem colectiva, esti-

numerosas as que se encontram em maior risco.

mulado pela partilha de experiências, metodolo-

Tem sido também preocupação dos sucessivos
PNAI’s, a inserção de medidas de apoio a estes
grupos mais vulneráveis, contudo, as famílias
enfrentam actualmente novos desafios resultantes
da dificuldade de conciliar a actividade profissional com o cuidado dos filhos. Por seu lado, a multiplicidade de formas de vida familiar existentes,
levam à necessidade de os profissionais que acom-

gias e estratégias de adequação das respostas
às especificidades dos contextos de actuação.
Objectivo Geral:
- Promover o trabalho em rede entre instituições
que trabalham com famílias em situação de
pobreza e/ou exclusão social;
- Promover o questionamento das Abordagens e
Metodologias de trabalho junto das Famílias;

panham famílias, reflectirem sobre as suas práticas,
construindo novas abordagens para velhos e
novos problemas.
Nestes contextos sociais em que a família se constrói e re-constroi, é fulcral capacitá-las, através de
novas abordagens que envolvam a facilitação da
aprendizagem de competências essenciais para
que os seus membros atinjam o potencial de funcionamento social, desenvolvimento cognitivo e
de vida em sociedade.

Objectivos Específicos:
- Envolver as instituições da Região Sul que trabalham com famílias pobres e/ou excluídas;
- Alterar práticas institucionais de intervenção
social, identificando novas formas de acção,
- Reforçar e intensificar redes de suporte locais,
formais e informais, que apoiam a construção e
implementação de projectos de vida em famílias;

Local de realização: IPJ - I nstituto Português da Juventude - Moscavide

Pretende-se proporcionar um momento de refle-

Núcleo Distrital de Lisboa da Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal
Rua Soeiro Pereira Gomes, Edifício América 7, Apt. 311
lisboa@reapn.org
Tel:217 986 448
Fax: 217976590

encontram, capacitando-as para uma mudança

Não Associados: 30 Euros

Formativos (2h30).

Associados: 20 Euros

de modo mais eficaz com a situação em que se

Telefone __________________________ Fax __________________________ E-mail _________________________________

Manhã de conferências e tarde de Workshops

Morada: ________________________________________________________ CP e Localidade _______________________

sentido de as dotar de ferramentas para lidarem

Instituição ____________________________________________ Cargo/Profissão __________________________________

Metodologia

Nome ___________________________________________________________________________________________________

particular das que vivem situações de exclusão, no

Encont6ro Temático Intervenção Integrada na Família

Perspectivar a intervenção junto das famílias, em

