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Horário 

14.30h 16.30 h  
 

Local 

Auditório das Ciências Florestais, Campus da 

UTAD em Vila Real   
 

Destinatários 

Técnicos Superiores nas áreas de Serviço Social, 
Sociologia, Economia, Gestão, Educação de 
Infância, Psicologia, Política Social, Relações 
Públicas, Professores, Marketing 

Dirigentes Associativos que praticam a sua 
actividade em associações do Terceiro Sector: 
ONG, IPSS, Mutalidades, Fundações, 
Misericórdias, Confederações, Associações de 
Desenvolvimento Local  

Dirigentes de entidades públicas: Segurança 
Social, Municípios, Universidades, Politécnicos, 
Escolas Profissionais, Juntas de Freguesia, 
Hospitais  

Empresários e Empreendedores   

Estudantes do ensino Básico, secundário e 

universitário   

Limite de Participantes 

Lotação do auditório  
 

Certificado de Presença  

Cada participante terá direito a um certificado de 
presença  

Inscrições  

Gratuitas mas obrigatórias  

Organização  

Núcleo Distrital de Vila Real da REAPN  

Apoio  

 

Enquadramento 

Numa altura em que se comemora o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão 

Social, o Núcleo Distrital de Vila Real da REAPN apresenta um ciclo de debates com o 

objectivo de informar, sensibilizar e fomentar o conhecimento e discussão sobre áreas 

temáticas no âmbito das respostas sociais e políticas sociais que garantam práticas 

inovadoras. É, neste contexto, que apresentamos o último debate deste ciclo. Pretendemos 

promover sobretudo uma conversa entre alguns peritos nestas áreas e todos aqueles que 

trabalham no terreno e sentem a necessidade de imprimir, na sua acção, inovação social, 

compreensão activa dos contextos territoriais. Por isso, apelamos à participação pró activa de 

todos os destinatários finais fazendo deste debate um diálogo capaz de transformar.  

Orador | José António Pereirinha | Professor Catedrático do Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG-UTL), com provimento 

definitivo no quadro do ISEG em Outubro de 1996. Presidente da Direcção do CISEP - Centro 

de Investigação sobre Economia Portuguesa (ISEG-UTL). Coordenador Científico do Curso 

de Pós-Graduação em Política Social do Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade Técnica de Lisboa (ISEG-UTL). Coordenador Científico do Curso de Mestrado 

em Economia e Política Social do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 

Técnica de Lisboa (ISEG-UTL). Investigador do CISEP - Centro de Investigação Sobre 

Economia Portuguesa (ISEG-UTL) nas áreas de Política Social, repartição do rendimento, 

desigualdades sociais, pobreza e exclusão social. Foi Coordenador nacional do Observatório 

das Políticas de Combate à Exclusão Social (1991 a 1994). 

 

 Moderadora | Herminia Gonçalves | Assistente no Departamento de Economia, 

Sociologia e Gestão da Universidade de Trás – os –Montes e Alto Douro,  Investigadora do 

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento ( CETRAD- UTAD), com 

interesses de investigação nas áreas da cidadania; redes sociais; parcerias; políticas locais e 

governança. Está a concluir o doutoramento em Sociologia pela Universidade de Salamanca, 

sobre a temática “Estratégias colectivas de governação local no campo social”, no âmbito do 

qual desenvolve um estudo comparativo entre dois territórios, um de Portugal e outro de 

Espanha, de modo a compreender a eventual influência dos modelos de descentralização, 

municipalista e regionalista, nos processos territoriais de governação local. Explicitando a 

ligação da pobreza ao desenvolvimento local, procura aprofundar um novo paradigma de 

intervenção social, capaz de promover a aproximação territorial, a contextualização, o 

relacionamento da acção social com o desenvolvimento local, a integralidade e o carácter 

sistémico. Coordenadora da REAPN Núcleo Distrital de Vila Real; Vice Directora da 

Licenciatura de Serviço Social da UTAD; Juiz Social na Comarca de Vila Real para a área 

dos menores em risco. Foi Directora da Unidade de Protecção Social de Cidadania no Centro 

Distrital de Segurança Social de Vila Real. Foi Coordenadora do Grupo de Acção Local da 

Associação do Douro Histórico (ADH) no âmbito da aplicação do Programa LEADER (Ligação 

de Acções de Desenvolvimento Rural). 
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Vermelha, nº 2—B, 5000-558 Vila Real | telef: 259322579 | fax: 259322001 | email: vilareal@reapn.org  
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Organização  
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Como tomou conhecimento desta acção de formação? 
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