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Comunidades ciganas
e diálogo intercultural:
Que estratégias para a intervenção?
A formação “Comunidades ciganas e diálogo
intercultural: que estratégias para a intervenção social”
resulta do trabalho que o CESIS – Centro de Estudos
para a Intervenção Social tem vindo a desenvolver
junto de comunidades ciganas em cooperação com
elementos dessas mesmas comunidades.
Presentes na sociedade portuguesa, desde há 500
anos, muitas pessoas ciganas continuam a viver uma
situação de exclusão: pelas más condições de vida e
baixos rendimentos mas também pela persistência de
estereótipos que, ao dirigirem-se ao grupo, afeta cada
elemento individualmente considerado.
Os estereótipos, alguns dos quais são mútuos,
dificultam o diálogo entre comunidades ciganas e não
ciganas; entre as primeiras e os serviços constituindo-se como um obstáculo à coesão social.
Pretende-se, pois, com esta formação, abordar algumas
destas questões identificando ferramentas para uma
melhor intervenção social nas comunidades ciganas.

conteúdos programáticos
Cidadania e Interculturalidade | Cultura Cigana |
Associações ciganas e o seu papel nas comunidades
| Programas e projetos dirigidos às comunidades ciganas.
A importância da Estratégia Nacional para a Integração
das Comunidades Ciganas | Perfil do/a interventor/a |
Estratégias de comunicação e intervenção
metodologias de formação e avaliação
Expositivo, interrogativo, exercícios em grupo.
Participação ativa dos/as participantes.
Preenchimento de ficha de avaliação individual, no final
do programa, com vista ao interesse e possibilidade de
aplicação prática dos conteúdos ministrados.
Avaliação da satisfação através do smiley a aplicar no final
de cada dia da formação.
objetivo geral
Aumentar a confiança e as competências das/os
profissionais na intervenção com as comunidades ciganas.

dias 11 e 12 de novembro de 2015 horário 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 duração 12 horas local Av. 5 de Outubro nº12, 4º esq,
1050-056 LISBOA inscrição 55€ público-alvo Profissionais de instituições sociais, públicas ou privadas, que intervêm com população
cigana. área de formação 762 – Trabalho Social e Orientação modalidade de formação Formação contínua de atualização forma de
organização da formação Formação presencial critérios de seleção Prioridade a pessoas que tenham já experiência de trabalho com
comunidades ciganas. Número de ordem de receção da inscrição (máximo 14; mínimo 12) certificado de formação Presença obrigatória
em pelo menos 80% do total da duração da ação formadoras Ana Cardoso; Um/a formador/a da comunidade cigana.

ficha de inscrição
nome
morada
profissão

entidade

tel

email

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária (NIB 0035 0229 00007472330 87),
numerário ou cheque (à ordem de CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social).
As inscrições são limitadas a 14 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 19 de outubro para:
CESIS - Av. 5 de Outubro, nº 12 - 4º Esq. 1050-056 Lisboa, Tel.: 213 845 560 e-mail: cesis.geral@cesis.org.
Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta atividade de formação.
Autorizo o CESIS a disponibilizar ao Sistema de Acreditação da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação,
endereço e contactos para efeitos de uma eventual auscultação.

