
 

 

 

 

 

Ação de Formação 

  

  

Ajuda Mútua e  

Suporte  

de Pares 

 

24 e 25 de Março  

Lisboa 

 

 

 

Inscrições e informações 

 

Núcleo Distrital de Lisboa 

Rua Soeiro Pereira Gomes, 7  

apartamento 311 

1600-196 Lisboa 

telefone 217986448 

fax 217976590 

email lisboa@eapn.pt 

site: www.eapn.pt 

 

 

 

 

 

Inscrição 

 

Associados 30€  

Não associados: 50 €  

Local de realização 

                       Núcleo Distrital de Lisboa 

 

 

 

 

Objetivos 

 

  Aquisição de noções gerais e identificar a especificidade 

das organizações de Ajuda Mútua e de Pares 

- Refletir sobre a implementação e desenvolvimento de 

suportes de pares 

- Identificação de processos e condições da relação entre 

profissionais e Grupos de Ajuda Mútua 

 

 

 

 

Conteúdos Programáticos: 

I - Apresentação e conceito de ajuda mútua 

II - Perspetiva história do movimento de ajuda mútua 

2.1. Caraterísticas 

2.2. Funcionamento 

2.3. Desenvolvimento de Grupos de ajuda mútua 

2.4. Colaboração entre profissionais e grupos de ajuda 

mútua 

III – Resultados de estudos 

IV. Avaliação 

 Formadores: Fátima Monteiro 

                      Maria João Neves 

                      Orlando Silva 

                      Vitória Costa 

                      Vitória Marques  

 

Duração: 12 Horas 

mailto:lisboa@eapn.pt
http://www.eapn.pt/


 

 

 

Modalidade de Formação  

Formação contínua/ de atualização 

 

Forma de Organização 

Formação presencial 

  

  

Metodologia de Formação 

Será utilizado um conjunto 

diversificado de metodologias 

pedagógicas que permitem tornar a 

formação apelativa, e assim, facilitar 

a participação dos formando e a 

consequente vontade de mudança 

nas abordagens efetuadas. 

 

Público-Alvo 

Representantes, utilizadores e 

profissionais de entidades ou 

organizações que desenvolvem 

programas ou projetos em 

contextos comunitários  

  

Horário das Sessões 

9h30m às 12h.30m 

   14h às 17h 

 

Critérios de Seleção 

Condição da associação perante a EAPN 

Portugal. Número de ordem de recepção da 

inscrição Número de candidaturas por 

instituição.    

 

 

 

F i c h a  d e  i n s c r i ç ã o  

 

 

 

 

 

 

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada 

 

 

O pagamento deverá ser efetuado por cheque, vale de correio ou numerário à ordem 

da Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal SÓ SERÁ CONSIDERADA A INCRIÇÃO 

MEDIANTE PAGAMENTO PRÉVIO. 

  

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até 16 de 

Março para: 

Núcleo Distrital de Lisboa 

Rua Soeiro Pereira Gomes, 7 apartamento 311 1600-196 Lisboa 

telefone 217986448 fax 217976590 email lisboa@eapn.pt 

 

Como tomou conhecimento desta ação de formação? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta 

atividade de formação. Autorizo a EAPN Portugal a disponibilizar ao Sistema de Acreditação 

da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contatos para 

efeitos de uma eventual auscultação. 

 

 

 

 

Nome  

Profissão  

Entidade  

Morada  

Telefone  Fax  

E-mail  Página Internet  

 


