AÇÃO DE FORMAÇÃO
Pobreza e Exclusão Social – clarificação de conceitos. A Estratégia
Europa 2020
A EAPN Portugal é uma organização não-governamental que desenvolve um trabalho na área da luta contra a pobreza
e exclusão social desde 1991. A sua atividade desenvolve-se a partir de 4 eixos de intervenção estruturantes: a
informação, a formação, a investigação e o lobby. Dirigida ao conjunto de organizações da Região Autónoma da
Madeira (RAM) que trabalha na área social, a presente formação pretende esclarecer sobre conceitos chave que
orientam a nossa intervenção e refletir sobre as preocupações sociais presentes na atual Estratégia Europa 2020.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Pobreza e exclusão social: clarificação de conceitos
2. A importância dos dados estatísticos na intervenção social
3. Uma visão sobre a luta contra a pobreza: a importância da Estratégia 2020

OBJETIVO GERAL
Informar e sensibilizar os técnicos e dirigentes de organizações do terceiro setor da RAM sobre os conceitos chave
relacionados com a pobreza e exclusão social e principais indicadores que devem apoiar a intervenção social. Dar a
conhecer aos participantes a atual estratégia que norteia a Europa e Portugal (Estratégia 2020) e os diferentes
mecanismos que a compõem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer os principais conceitos: pobreza, exclusão social, desigualdade
- Informar acerca dos números de pobreza em Portugal e na Europa e das principias fontes estatísticas
- Esclarecer sobre a arquitetura da Estratégia Europa 2020 e a sua monitorização
- Dar a conhecer algum do trabalho que é feito pela EAPN Portugal ao nível europeu
- Potenciar um maior envolvimento dos participantes na atividade da organização na RAM.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Métodos ativos e de descoberta por forma a promover a participação e o envolvimento dos/as formandos/as em
casos práticos. Avaliação contínua dos/as formandos/as e realização de dinâmicas e exercícios

DIAS 4 e 5 abril de 2019
HORÁRIO 9h30 às12h30
DURAÇÃO 6h
LOCAL Colégio dos Jesuítas do Funchal | Sala de Formação nº 16, Rua dos Ferreiros | 9000-039 Funchal
INSCRIÇÃO Gratuita
PÚBLICO-ALVO Técnicos e dirigentes da área social que intervêm nos domínios do combate à pobreza e exclusão
social na Região Autónoma da Madeira
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
FORMADORAS
Fátima Veiga. Socióloga do Departamento de Investigação e Projetos. Membro do Grupo Interno sobre assuntos
europeus da EAPN Portugal. Foi representante da EAPN Portugal na Task Force da EAPN Europa sobre Fundos
Estruturais.
Paula Cruz. Socióloga do Departamento de Investigação e Projetos. Membro do Grupo Interno sobre assuntos
europeus da EAPN Portugal. Representante da EAPN Portugal no Grupo Europeu Estratégico de Inclusão Social da
EAPN Europa (EU ISG).

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 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 29 de março 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.madeira@eapn.pt

