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Resumo do colóquio 

Este colóquio visa abordar um conjunto de problemáticas em torno da pobreza e da exclu-
são social que têm tido pouca visibilidade ou que têm sido insuficientemente exploradas do 
ponto de vista académico. É organizado pela secção de Pobreza, Exclusão Social e Políticas 
Sociais da Associação Portuguesa de Sociologia (APS). Para o efeito, pretende-se mobilizar 
um conjunto de peritos de reconhecido mérito nacional e internacional nas questões da 
pobreza e da exclusão social, assim como nas políticas sociais, no sentido de partilhar 
conhecimentos com um público diversificado de voluntários, dirigentes e técnicos da área 
da intervenção social, bem como com o público em geral. 
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Objectivos Específicos Metas 

Promover um momento de reflexão com impacto na melhoria das 
práticas de intervenção social (Capacitar os técnicos de intervenção 
social, assim como os dirigentes das IPSS e voluntários) 

Presença de pelo 
menos 70 técnicos, 
dirigentes e voluntá-
rios 
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Identificar questões insuficientemente exploradas do ponto de vista 
académico (e permitir a troca de experiências e de trabalhos entre 
os membros da comunidade académica que trabalham as problemá-
ticas da pobreza e da exclusão social) 

Presença de, pelo 
menos, 12 académi-
cos 
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Contribuir para o debate sobre o assunto na sociedade portuguesa 
(Participação do público em geral) no âmbito do Ano Europeu de 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social 

Presença de pelo 
menos 100 pessoas, 
4 notícias em mass 
media de expansão 
nacional 
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Contribuir para a afirmação da secção de Pobreza, Exclusão Social e 
Políticas Sociais da Associação Portuguesa de Sociologia, procuran-
do-se afirmar a importância das reflexões nesta área no contexto 
desta associação profissional. Neste sentido, o tema/título do pro-
jecto constitui um verdadeiro programa de actividades desta secção 
para os próximos anos. 

Realização do coló-
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