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Workshop
FORMAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO
(“TRAINING FOR TRANSFOR
TRANSFORMATION
MATION” )
um Workshop de Sensibilização para a importância do Desenvolvimento
Comunitário
Este Workshop integra-se no projeto Círculo de Conhecimento iniciado em 2012, e que pretende proporcionar a
aquisição e partilha de conhecimentos entre organizações e profissionais, que atuam no território do distrito de Setúbal
no âmbito do terceiro setor. Pretende-se
se através da sua criação valorizar por um lado o know-how e a experiência
adquirida pelos/as profissionais, permitindo simultaneamente o acesso e a partilha de informação e saberes.
Este projeto foi criado no âmbito da rede de Associados/as do Núcleo Distrital de Setúbal da EAPN Portugal /Rede
Europeia Anti-Pobreza
Pobreza procurando desta forma, promover o trabalho em rede e parceria.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Inspirada nas ideias e na prática de Paulo Freire, em relação à Educação Popular, esta metodologia tem vindo a
implementar-se
se em vários países desde há mais de trinta anos, enquanto impulsionadora de mudanças para a
construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Em Portugal, o Graal promoveu recentemente duas oficinas “Training for Transformation
sformation”, sob a coordenação da
formadora Carol Webb.
Os/as animadores/as deste Workshop
orkshop participaram nestas oficinas e prepararam esta ação de sensibilização em
articulação com o Graal.

OBJETIVO
Contribuir
ontribuir para a capacitação de intervenientes em processos de desenvolvimento comunitário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1º - promover nos intervenientes as capacidades de escuta e de identificação das necessidades e desejos de mudança
das comunidades.
2º - desafiar os intervenientes para a experimentação de alguns passos de conscientização e praxis com
potencialidades para gerarem transformações
transformações, no sentido de um desenvolvimento em que a comunidade seja sujeito
participante no processo.

METODOLOGIAS DE DINAMIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
- Metodologia dinâmica e de reflexão
- Dinâmicas de grupo
- Ficha de avaliação global da Ação
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DIAS 30 de maio 2014
HORÁRIO:
HORÁRIO: 09h.30 às12.30h e das 14h00 às 17h00
DURAÇÃO:
DURAÇÃO: 6 horas
LOCAL: Local a definir no concelho de Almada
INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO: Gratuita
PÚBLICOPÚBLICO-ALVO: Profissionais de organizações que intervêm nas áreas de ação social, educação e saúde
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a Associad@s (coletivos individuais) da EAPN Portugal / Entidades que
aderiram ao Círculo de Conhecimentos/ Númer
Número de ordem de receção da inscrição
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: Todos/as os/as participantes receberão Certificado de Participação no final da
sessão
FACILITADORES/A
FACILITADORES/AS: António Cardoso Ferreira; Maria José Ferreira;; Isabel Valente da Cruz e Elsa Coutinho

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome_____________________________________________________________________________________________________________
Profissão__________________________________________________________________________________________________________
Entidade__________________________________________________________________________________________________________
idade__________________________________________________________________________________________________________
Morada___________________________________________________________________________________________________________
Telefone____________________________________________________
______________________________ Fax__________________________________________________
E-mail______________________________________________________
mail______________________________________________________ Website______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 26 de maio
maio para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Setúbal
Av. D. João II, nº 14 R/C Dtº - 2910-548
548 Setúbal
Tel.: 265535330

e-mail:
mail: setubal@eapn.pt

Como tomou conhecimento deste Workshop? ___________________________________________________________
Os dados recolhidos serão alvo de tratamento, exclusi
exclusivamente no âmbito deste projeto

