
Ciclo de Encontros de Serviço Social

II Encontro 
de Serviço Social

“A intervenção social na promoção 
e desenvolvimento sustentável das regiões”

 10, quinta-feira

I Painel (Manhã – 10h00 às 12h30)

II Painel (Tarde – 14h30 às 17h00)

11, sexta-feira

Inscrições Gratuitas 

LOCAL:

 Centro de Inovação Tecnológico 
Inovarural de Carrazeda de Ansiães 

(CITICA)

10  11e
Outubro 2019
Carrazeda de Ansiães

Organização:  Apoios:
Email: cspombal@gmail.com
Contacto: 967404507

Inscrições:

09h00- Receção 
09h30- Cerimónia de Abertura:
    Pe. Bruno Dias, Presidente do Centro Social Paroquial do Pombal,
    Dr. João Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda
    de Ansiães, 
    Dr. Eduardo Martinho, Diretor do Centro Distrital da Segurança 
    Social de Bragança.

Autarquia: - 
     

               
   

O Serviço Social no âmbito da comunidade territorial: 
um valor acrescentado para o empoderamento
das pessoas e desenvolvimento das comunidades 
locais. Qual o papel do Assistente Social nas políticas
de ação social autárquicas?

Segurança Social:

- O Departamento de Desenvolvimento Social -
que objetivos, competências e atribuições?

- Qual o papel das instituições sociais do 3º setor,
no trabalho com as diferentes gerações?  

A Proteção Social no Sistema da Segurança
Social - Que mudanças e desafios se perspetivam 
na intervenção?  

Saúde:Novos desafios à intervenção humana nas 
dimensões biopsicossocial: dos cuidados de 
saúde primários aos cuidados de saúde diferen-
ciados e necessidades de especialização?
A prática do assistente social do presente e
desafios para o futuro da intervenção dos 
profissionais nesta área.  

Educação: Porque a educação é um direiro de todos
- a presença do profissional do serviço social 
torna se um imperativo no contexto dos
vários ciclos de ensino.

III Painel (Manhã – 09h30 às 11h00)

IV Painel (Manhã – 11h15 às 12h30)

V painel (Tarde – 14h30 às 17h00)

Questões de (des)Igualdade, Género e Cidadania:

-A economia do cuidar nas comunidades 
envelhecidas: Uma ameaça ou oportunidades 

 

-Comportamentos de risco e criminalidade em 
  contexto escolar

-Transmissão intergeracional da violência

para as mulheres.


