SESSÃO DE INFORMAÇÃO
ENIPSSA 2017-2023: princípios, missão e orientações para a ação
A dimensão crescente do fenómeno das pessoas em situação de sem abrigo conduziu à necessidade
de conhecer melhor este fenómeno, caraterizar esta população e o tipo de apoio que as organizações,
de forma mais ou menos organizada lhe têm prestado. A multidimensionalidade, em termos de
problemas associados à situação de sem-abrigo, requer um domínio de conhecimentos específicos e
um tipo de abordagem próprio. Por outro lado, as metodologias de intervenção integrada não têm
sido uma prática muito utilizada, sendo necessário que os agentes que intervenham nesta área, sejam
alvo de qualificação privilegiada quanto a esta matéria e de supervisão externa qualificada, de caráter
regular.

Objetivos
- Apresentar a ENIPSSA 2017-2023: princípios, missão e orientações para a ação.
- Abordar orientações Europeias e Internacionais na área dos Direitos Humanos e Sociais;
- Abordar os pressupostos e componentes da Estratégia Nacional;
- Articular os objetivos e ações propostas com as atividades em curso a nível local;
- Promover o envolvimento e alargamento das parcerias locais de intervenção.

Programa
1. A ENIPSSA 2017-2023: Pressupostos, componentes e propostas de intervenção;
2. Conhecimento e abrangência do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo a nível local e
nacional nas suas várias vertentes (Incidência e Prevalência);
3. Conhecimento acerca da utilização dos conceitos da situação de sem-abrigo;
4. As potencialidades e desafios do trabalho em parceria e a intervenção integrada a nível local;
5. O que se pretende atingir em 2023 (contributos para a Monitorização e Avaliação);
6. Estratégias de comunicação e disseminação de informação.

Destinatários
Profissionais que trabalham na área social.

Dinamizadora
Maria José Domingos | Socióloga na EAPN Portugal, desde 2003, representa a EAPN Portugal na
direção da Rede DLBC Lisboa, e, também, entre outros, no Grupo de Implementação, Monitorização e
Avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo, no
Conselho Consultivo das ONG da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e colabora com
várias Plataformas Supraconcelhias e Redes Sociais. É membro da rede europeia “Alliances to fight
poverty” desde 2011.

Data
27 de fevereiro de 2019

Duração
6h

Horário
10h00 às 13h00 | 14h.30 às 17h.30

Local
Centro de Estudos de História do Atlântico_ Funchal

Condições de Participação
Preço: Gratuito, mas sujeito a inscrição
Inscrições: Preenchimento da Ficha de Inscrição em Anexo
Data limite de inscrição: 20 de fevereiro de 2019

