
 

Metodologias Participativas na Intervenção Social 
 

A participação tem vindo a ser cada vez mais assumida como parte 

determinante nos mais variados processos de decisão. A adoção de 

metodologias participativas possibilita um maior envolvimento e apropriação 

por parte dos/as destinatários/as das ações, facilita os processos de diagnóstico 

territorial, apoia na estruturação de soluções criativas para os problemas e 

suporta a construção da inovação social. Face ao mundo de trabalho cada vez 

mais virtual, se é verdade que as metodologias participativas aplicadas em modo 

presencial continuam a fazer sentido, emerge a necessidade de estruturar 

outros mecanismos de potenciação da participação a partir do online. Este curso 

visa refletir sobre todas estas abordagens identificando algumas técnicas 

simples de aplicar e com resultados muito robustos.  

 

Objetivo Geral:  

- Aplicar distintas metodologias participativas em contexto de intervenção 

social.  

 

Conteúdos Programáticos: 

- Participação – o conceito; 

- Pressupostos para o uso de metodologias participativas; 

- Técnicas participativas: do presencial ao online. 

https://forms.gle/CnX4uzp9PsJiqGCo9


Metodologia: 

Será privilegiado o método colaborativo, em que se intercala a exposição de 

conteúdos, com a reflexão coletiva sobre o contexto experiencial dos 

formandos que potenciará a apresentação de diferentes técnicas e a simulação 

de um caso em contexto formativo. 

 

Dinamizadora: Vanessa Duarte de Sousa 

Licenciada em Sociologia e Planeamento, Mestre em Planeamento e Avaliação 

de Processos de Desenvolvimento, com especialização em Trabalho Social e 

Orientação. Faz consultoria em diferentes contextos para a introdução de 

metodologias participativas nos processos de planeamento (Diagnóstico e Plano 

de Desenvolvimento Social, Planos Municipais para a integração de Imigrantes, 

Orçamento Participativo, avaliação e desenho de políticas públicas).  

 

Destinatárias/os: Profissionais de intervenção social e comunitária. 

 

Local: Online (Plataforma Zoom). 

 

Data e horário: 31 de janeiro e 1 de fevereiro (14h00m– 17h00m) – Duração de 

6h. 

 

Inscrições: Gratuitas para associados/as da EAPN Portugal e para as restantes 

inscrições. Deverão ser formalizadas até ao próximo dia 29 de janeiro, através 

do preenchimento do Formulário de Inscrição. 

 

Critérios de seleção: Ordem de receção das inscrições e prioridade às pessoas 

inscritas provenientes do distrito de Santarém (limite máximo de 40 

participantes). 

 

Organização: 

https://forms.gle/HxiJjynXC795iXUf8

