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Formação de Rua 
Curso de Formação em Voluntariado com 
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 
Departamento de Formação ACA 
 

 

17 a 20 Junho 2015 | Inscrição Aqui 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Destinatários/as: 
Voluntários/as com pessoas em situação de sem-abrigo e outras pessoas para quem o tema possa ter interesse 
como profissionais e estudantes de serviço social, psicologia, da saúde. 
 

 
Objetivo Geral 

Preparar os/as voluntários/as para intervir com pessoas em situação de sem-abrigo.  
 
Objetivos Específicos: 
No final do curso os/as formandos/as devem: 
- Conhecer os princípios e enquadramentos do voluntariado e caraterísticas do “voluntariado de rua”; 
- Agir de forma mais clara conhecendo o papel do/a voluntariado/a na relação com a pessoa de sem-abrigo; 
- Conhecer conceitos de pobreza, exclusão social e solidariedade; 
- Conhecer as definições mais relevantes do conceito de pessoa em situação de sem-abrigo; 
- Perceber a complexidade do fenómeno de estar em situação de sem-abrigo; 
- Agir adequadamente enquanto voluntário/a no contexto de rua. 
 

 

Conteúdos: 
 
Módulo I – Voluntariado 
Enquadramento e Conceitos no Voluntariado 
Motivação para Voluntariado 
Voluntariado no Contexto de Rua – Segurança, Papel, Ações e Desafios 
Competências e Perfil de voluntário/a de rua. 

 

Módulo II – Conceptualização do Fenómeno e Problemáticas 

1. Pobreza e Exclusão Social 
Definição de Pobreza e de Exclusão Social 
Combate à Pobreza em Portugal e recursos existentes 
Conceito de Solidariedade 

2. Estigma e Preconceitos 
As Nossas Representações das Pessoas em situação de Sem-Abrigo 
As pessoas em situação de sem-abrigo e a comunicação social 
Mitos e Preconceitos 

3. Definindo o fenómeno de estar sem abrigo 
Pessoa em situação de Sem-Abrigo 
Génese e manutenção da situação 
Dados e contexto 
A intervenção  

 
 
 

O voluntariado com pessoas em situação de sem-abrigo é vasto no número de ações 
e pessoas envolvidas. Porém, a falta de preparação adequada de quem se voluntaria 
pode levar ao insucesso da intervenção, pois mesmo em regime de voluntariado e 
motivado por valores altruístas, é necessário estar preparado/a para atuar junto 
desta realidade complexa. Este curso capacita para uma atuação informada e 

qualificada em voluntariado de rua e desenvolve-se com sessões teóricas e práticas. 

20h 

https://docs.google.com/forms/d/1W4jK6G5lArXJr0Hmbzq6ImBO_h9R9nfPQyvvuVWz-nY/viewform
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Módulo III – Atuação no Contexto de Rua  
1. Comunicação 
O que é Comunicação 
Comunicação na Rua – Ver – Ouvir - Sentir 
Facilitadores de Comunicação 
Rapport 
Barreiras à Comunicação 
2. Atuação no terreno  
Intervenção em crise 
Postura do/a voluntário/a no terreno 
Relação de ajuda 

3. Variáveis Psicossociais 
Modelo ecológico 
Importância da autoestima, empoderamento e motivação 

4. Atitudes e expetativas dos/as voluntários/as 
Aceitação 
Quem está preparado para ajuda 
Papel do/a voluntário/a na relação de ajuda 
A questão do Internamento compulsivo 

 

Módulo IV – Emoções e Stress no Acompanhamento de PSA  
1. Emoções 
Emoção – Conceitos 
Inteligência Emocional 
Empatia 

2. Stresse no Voluntariado de Rua 
Stresse 
Formas Prejudiciais de Lidar com o Stress 

3. “Burnout” no Voluntariado de Rua 
Definindo o Burnout 
Dimensões do Burnout 
Prevenção do Burnout 

 
V – ATIVIDADE PRÁTICA 
Experiência de terreno com equipas da ACA (4horas). Esta atividade é opcional.  
 

 
 

 

Local: 
- Lisboa 
 
Datas e Horários 
- 17 a 20 de Junho de 2015 (16h Sala e 4h Terreno) 
 

Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 20* 

18h.30 – 21h.30 18h.30 – 21h.30 18h.30 – 21h.30 10h00 – 18h00 20h00 – 00h00 
4-f 5-f 6-f Sábado Sábado 

3h 3h 3h 7h 4h 
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Equipa de Formação: 
 
- Joana Teixeira (Psicóloga) 

Mestre em Psicologia Comunitária pelo ISCTE-IUL e pós-graduada em Psicologia Criminal. Longa experiência na área da 
intervenção com pessoas sem-abrigo, desde 2005, com atuação em diferentes instituições. Autora da investigação académica 
“Estar Sem-Abrigo em Lisboa: Características Psicossociais e Centros de Alojamento Temporário”. Experiência enquanto 
psicóloga em instituições particulares de solidariedade social, nomeadamente equipas de rua intervenção com pessoas em 
situação de sem-abrigo, pessoas toxicodependentes e trabalhadoras do sexo e casa de abrigo para famílias vítimas de violência 
doméstica. Coordenadora de voluntariado e formadora de temas de voluntariado com pessoas em situação de sem-abrigo. 
Membro da comissão executiva da conferência internacional “O Superior Interesse da criança no Processo de Adoção: 
Realidades, Desafios e Mudanças”. Técnica de equipa de rua na Associação Conversa Amiga (ACA). 

 

- Melissa Pereira (Assistente Social) 
Mestrado em Serviço Social Autora da Tese “Superior Interesse da Criança: Das idealizações discursivas às múltiplas incertezas 
da realidade. CCP com Especialização em Igualdade de Género e experiência como formadora. Formação Intervenção Social 
Emancipatória em Contextos de Crise, Formação Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias em Risco, Formação em 
voluntariado e experiência como voluntária em diferentes organizações nacionais. Experiência como Assistente Social - Equipa 
do Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI), Técnica de equipa de rua na Associação Conversa Amiga (ACA). 
 

- Duarte Paiva (Coordenador de projetos sociais / Gestor de Voluntariado) 
Mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa (FAA-ULL) com curso Avançado 
em Desenvolvimento Pessoal e Profissional pela Universidade Católica Portuguesa (UCP). Mestrando em Economia Social e 
Solidária no ISCTE-IUL. Formação em Empreendedorismo Social no Instituto de Empreendedorismo Social (IES). Autor da Tese 
“Genius Loci” – O Lugar como Construção Humanística. Dirigente associativo e coordenador de projetos. Formador de 
voluntariado e gestão de voluntariado, bem como nos temas da violência doméstica, igualdade de género e tráfico de seres 
humanos. CCP com Especialização em Igualdade de Género e Assédio Moral e formação complementar em Violência Doméstica 
e Formação e Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos. Coordenador do projeto “Cidadania Activa” da Fundação Calouste 
Gulbenkian na ACA. Experiência vasta de gestão de voluntariado e direção de formação. Longa experiência em voluntariado e 
coordenação de voluntariado com pessoas em situação de sem-abrigo. Prémio Do Something 2011 (comunidade), Menção 
Honrosa “Os Nossos Heróis” 2013 e vencedor no Bootcamp em Empreendedorismo Social (IES) 2014. Cronista convidado na 
Visão Solidária. 

 
 

Valores: 
Gratuito Voluntários/as e Profissionais ACA 
65€ Sócios/as ACA 
95€ Público em Geral 
 
Inscrição: 
- Aqui 
 
As inscrições são limitadas às vagas existentes. 
A inscrição incluí manual e certificado de formação. 

 
Mais informações em:  
formacao@conversa.pt 
91 259 64 55 

 

Conheça a ACA em: 
www.conversa.pt 
www.facebook.com/AssociacaoConversaAmiga 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ACA é uma entidade Formadora Certificada - CERTIFICADO Nº 1463/2014 
Portaria n.º 851/2010, de 6 de Setembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 208/2013, de 26 de Junho, nas áreas de 
educação e formação: 
· 090 - Desenvolvimento pessoal 
· 345 - Gestão e administração 
· 762 - Trabalho social e orientação 
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