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NÚCLEO D ISTRITAL  DE  

L I SBOA DA REAPN  

POBREZA É  F ICAR 

INDIFERENTE !  

Pela Inclusão Social 
na Grande Lisboa 

30 de Setembro, 

Museu Arqueológico de S. Miguel de 

Odrinhas, Odrinhas - Sintra 

Pela Inclusão Social na 
Grande Lisboa 

Parceiros: 

Organização: 



 
 
Objectivos: 
• Contribuir para a divulgação da Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA), através da 
criação de um espaço de reflexão e debate sobre a sua 
operacionalização local; 

• Sensibilizar para a importância do diagnóstico do risco e 
do desenvolvimento de acções atempadas de carácter 
preventivo; 

• Proceder a uma análise participada e integrada da situação 
das Pessoas Sem-Abrigo, quer ao nível da caracterização 
do fenómeno, quer ao nível da identificação de respostas/
práticas e do desenho de estratégias de intervenção. 

 
Metodologia: 
• A 1ª parte do workshop consistirá num espaço de discus-

são em subgrupos, que contribua para a identificação de: 
 - categorias de pessoas sem tecto/sem casa e pistas 
para a elaboração de Diagnóstico Local (fontes, indicadores, 
parceiros a envolver, estratégias para a monitorização do 
fenómeno); 
 - categorias de pessoas particularmente vulneráveis 
à situação de sem-abrigo; factores de risco e de protecção 
(mecanismos que, a montante ou a jusante, desencadeiam ou 
evitam, perpetuam ou revertem, trajectórias de exclusão); 
 - respostas/práticas (em curso ou desejáveis) que: i) 
favoreçam a interrupção do ciclo de exclusão ou a minimiza-
ção dos seus efeitos; ii) favoreçam a promoção da autonomia 
e do empowerment da pessoa sem-abrigo, em todos os níveis 
do processo de inserção social; 
 - estratégias para o reforço da mobilização e partici-
pação de todos os actores na prevenção das situações de 
sem-abrigo. 
 

• Na 2ª parte do workshop, proceder-se-á à colectivização 
e discussão dos resultados do trabalho em grupo. 

 

• Na 3ª parte do Workshop, far-se-á uma reflexão em tor-
no dos desafios que se levantam à intervenção local, 
nomeadamente, no que diz respeito à prevenção. 

 

10h00m - Recepção aos/às participantes 

10h15m - Sessão de Abertura 

Paula Simões,  

Vereadora da Câmara Municipal de Sintra 

   Maria José Domingos,  

REAPN/Portugal 

10h35m - Apresentação do projecto “Pela Inclusão Social na 

Grande Lisboa” 

Catarina Cruz,  

REAPN/Portugal 

10h45m - Trabalho em Grupo 

- Identificação de categorias de pessoas sem tecto 

-Identificação de categorias de pessoas sem casa 

- Identificação de categorias de pessoas vulneráveis  

- Identificação de respostas/práticas 

- Identificação de estratégias 

13h00m - Almoço Livre 

 

14h30m - Apresentação das conclusões do  

trabalho dos grupos 

15h30m - Debate 

15h45 - Pausa 

16h00m - Painel “Pessoas Sem-Abrigo:  

da Estratégia Nacional à Intervenção Local  

 - Estratégias e Prioridades para a prevenção” 

Maria José Domingos,  

REAPN/Portugal 

Fátima Monteiro,  

FNERDM - Federação Nacional de Entidades de 

Reabilitação 

de Doentes Mentais 

Moderadora: Isabel de Sousa, 

Núcleo Executivo do CLAS de Sintra 

16h40m - Debate 

17h00m - Encerramento 

17h15m - Visita Guiada ao Museu* 

 

Inscrição obrigatória e limitada ao número de vagas 

*Sujeito a inscrição. Duração aproximada 30m 

 

  

Pela Inclusão Social na Grande Lisboa 
 

Programa 


