
 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Dos Diagnósticos Tecnocráticos aos Diagnósticos Orgânicos: 

caminhos para a participação na luta contra a pobreza 
Desde meados de 1990 o Programa das Redes Sociais Locais contribui para a prática regular de elaboração de diagnósticos e 

planos sociais concelhios, bem como, para a criação de redes institucionais locais com o objetivo de coordenar a intervenção no 

âmbito do desenvolvimento social local. Junto com outros programas setoriais (ex.: Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco) este programa contribuiu para o avanço nos mecanismos de produção de informação sobre a realidade social e na 

articulação institucional no combate a problemáticas sociais, designadamente, a pobreza e a exclusão social. Volvidos 30 anos, 

as práticas instituídas enfrentam desafios face aos seus próprios limites de estimular e criar dinâmicas proativas e geradoras de 

ações coletivas, conjuntas ou integradas. Desafios em garantir relevância estratégica na sua capacidade de adaptação às 

transformações dos territórios e respostas criativas, inovadoras e transformadoras. Desafios que ganham novos contornos 

quando avança o processo de transferência de competências para as autarquias locais e perante a aguardada aprovação do plano 

de ação da Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza. Nesta formação analisaremos estes desafios enfrentados pelas 

instituições locais, procurando caminhos de resposta às necessidades das populações, construídos com a participação efetiva 

das pessoas implicadas. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. O que posso eu? O que está ao meu alcance fazer 

perante o desafio da luta contra a pobreza e a exclusão? 

A luta contra a pobreza e a exclusão social // O papel dos 

diversos atores sociais e locais na luta contra a pobreza 

II. Que diagnósticos fazemos e para que servem? 

Diagnósticos e planos de desenvolvimento social concelhios 

Cartas Sociais // outros instrumentos de diagnóstico 

III. Transformar sem participação? 

Definições de participação // Mecanismos formais e não 

formais de participação // Práticas inspiradoras 

IV. Esboçando o meu roteiro participativo na luta contra a 

pobreza e a exclusão social

OBJETIVO GERAL  

Refletir criticamente sobre as práticas de diagnóstico e planeamento locais tendo em vista a identificação de novas iniciativas de 

envolvimento e participação efetiva das populações da luta contra a pobreza e a exclusão social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sentir inquietação de repensar o seu papel e margens de criatividade e inovação na luta contra a pobreza e exclusão social; 

- Analisar os limites das atuais práticas de diagnóstico e planeamento no desenvolvimento social local e reconhecer a 

necessidade de explorar novas práticas envolvendo a participação ativa das pessoas em situação de vulnerabilidade; 

- Reconhecer a participação como fator incontornável de inovação/transformação; 

- Esboçar caminhos de promoção da participação em contextos locais. 
 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Metodologias ativas, interrogativas, expositiva, participativas. Exercícios participativos e em grupo. Avaliação contínua 

e sumativa individual. Outros critérios de avaliação: assiduidade/pontualidade, motivação, iniciativa, participação, 

espírito crítico, domínio de aprendizagens. 

 



DIAS 19 e 21 de abril de 2023 

HORÁRIO 9h30 - 12h30 | 14h00 - 17h00 

DURAÇÃO 12 horas   

LOCAL Núcleo Distrital de Vila Real | rua Dr. Francisco Sales da Costa Lobo, lote 5, -1 rc/esq. 3B, Vila Real  

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 30€ // Não associados/as: 50€ 

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as Superiores, Coordenadores/as de Equipas de projetos, protocolos, Diretores/as 

Técnicos/as e de Serviços e Dirigentes de Organizações Sociais e/ou Entidades Públicas e Privadas. 

 

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 

 

FORMADORA Carlota Quintão. 

Socióloga licenciada pela Faculdade de Letras da UP e pós-graduada em Políticas Sociais: as novas áreas do social, 

pela Faculdade de Economia da UC. É membro fundador e dirigente da A3S, uma associação não lucrativa, 

constituída em 2006 e dedicada à I&D. A A3S tem como missão promover a economia social e solidária, bem como 

todas as formas de organização coletiva da sociedade civil, em prol da construção de alternativas mais justas, 

participativas e inclusivas. Experiência profissional de mais de 20 anos como investigadora, consultora, avaliadora e 

formadora. Especialização nas áreas da luta contra a pobreza, do empreendedorismo social, da qualificação das 

organizações da economia social e da inserção socio-laboral de públicos em situação de vulnerabilidade. É 

investigadora do Instituto de Sociologia da UP. 

 
 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada 

 

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária até 17 de abril.  

 

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 13 de abril para: 

 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Vila Real  

rua Dr. Francisco Sales da Costa Lobo, lote 5, -1 rc/esq. 3B | 5000-260 Vila Real  

9670846446 | vilareal@eapn.pt  

mailto:vilareal@eapn.pt

