
 

 

Acção de Formação 

Intervenção com 

Famílias 

Multiproblemáticas  

Intervenção psico-social e 

educativa com a 

abordagem sistémica  

Calendarização 

8, 9 de Junho  

 

15, 16 de Junho  

 

Horário 

9.30 – 12.30 Horas 

14.00h – 17.00h 

 

Duração 

24 Horas + 10 Horas  

1,5 ECTS 

Local 

Sala de Formação da 

G.N.R. de Almeirim* 

 

Formadora 

 

Georgette Devillet Lima: 

Terapeuta sistémica e 

familiar, mestre em Ética, 

professora adjunta no 

ensino superior e 

Margarida Ribeiro de 

Almeida: Terapeuta 

sistémica e familiar, 

médica clínica geral e 

Mestre em Sexologia. 

 

 

 

 

Núcleo Distrital de Santarém 

O profissional é agente, actor e autor da realidade que 

constrói … 

Contextualização 

O trabalho com a família é indispensável para garantir um melhor 

serviço junto da pessoa, porque ela é influenciada pelo contexto 

relacional, emocional e sócio económico da família, das 

instituições e do ambiente profissional.  

Iremos dar ênfase: as competências psicossociais, ao trabalho em 

parceria, ao contexto institucional, ao tipo de mandato 

profissional, à análise do pedido, às necessidades da (s) família 

(s), do casal e da pessoa, bem como à complexidade contextual, 

relacional e ética que imprimam dinâmicas ao trabalho 

psicossocial e educativo.  

O modelo de intervenção sistémico opera como um mediador 

entre construções teóricas e dados do real. 

Os profissionais são convidados a ter em conta e utilizar:  

- Os seus recursos e ressonância face ao sofrimento das 

famílias em contexto de trabalho com a crise e projectos; 

- A prática reflexiva, o posicionamento e a comunicação 

assertiva para construir competências individuais e colectivas e 

capacitar-se a trabalhar em equipa /rede.  

 

Objectivos 

 Desenvolver o pensamento sistémico complexo e 

construtivista. 

 Conhecer e compreender a importância das competências 

psicossociais no desenvolvimento humano e profissional. 

 Reflectir sobre questões éticas na prática profissional. 

 Adquiri metodologias e ferramentas para conduzir 

projectos/mudanças a curto, médio e longo prazo. 

Metodologia 

Interactiva, participativa e reflexiva, com enriquecimento teórico, 

a partir das experiências dos profissionais.  

Preparação do transfer dos saberes adquiridos, de metodologias e 

de utilização de ferramentas em diversos contextos. 

 

Avaliação 

O curso terá avaliação integrativa através de uma síntese 

individual ou em grupo. 

 

 

Destinatários  

 Técnicos da área das ciências sociais 

 Dirigentes 

 Voluntários 

 Estudantes  

 



 

 
  

Modalidade de Formação 

Formação contínua/ de actualização 

 

Forma de Organização 

Formação Presencial 

 

Inscrições e 

Informações 

Núcleo de Santarém da 

REAPN 

  CNEMA – Apartado 341 

– loja 2 A – 2000-304 

Santarém 

Tel. 243 306 279  

e-mail: santarem@reapn.org 

internet: www.reapn.org 

 

Preço da Inscrição 

A acção de formação é 

gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de inscrição 

Nome completo_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Habilitações literárias e área de formação__________________ 

Morada:_____________________________________________________ 

Código Postal ______-_____  

Localidade__________________________________ 

Concelho de residência_____________________________________  

Telef. _______________ Telem. ______________Fax______________ 

E-mail _________________________________________________ 

Entidade/Organização:______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Concelho____________________________________________________ 

Função que exerce__________________________________________ 

Como tomou conhecimento da realização desta acção de 

formação?___________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

As inscrições são limitadas a 20 participantes, devendo ser 

realizadas até 7 de Junho de 2010 

 

Critérios de Selecção 

 

Área geográfica de trabalho – Lezíria do Tejo | Condição de 

associação perante a REAPN | Número de ordem de recepção da 

inscrição | Número de candidaturas por instituição. 

 

 

Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e 

exclusivamente no âmbito desta actividade de formação. Autorizo 

a REAPN a disponibilizar ao Sistema de Acreditação da DGERT os  

 

meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e 

contactos para efeitos de uma eventual auscultação.  
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