
 

Pela primeira vez, na Unidade de Investigação da Escola 
Superior de Enfermagem, decorreu o workshop de 
formação de formadores EPOPS. O principal objetivo foi a 
capacitação de profissionais interessados em se tornarem 
instrutores no âmbito do projeto EPOPS. Este workshop foi 
moderado pelo coordenador nacional Dr. Fernando 
Mendes e pela coordenadora Professora Irma Brito. 

APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP 

Objetivos do workshop  
• Visualizar a importância da família como agente 

socializante de prevenção. Um novo paradigma 
• Conhecer para evitar o risco na adolescência. Um 

desafio 
• O empoderamento das famílias organizadas. Para que 

serve e como o gerir na prevenção, uma estratégia 
• Como melhorar a liderança nas associações de pais. 

Uma aprendizagem 
• Tomada de decisão em ações. Uma aventura 
• Avaliação conjunta de atividades e experiências. 

Ciência em ação 
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Estiveram presentes 19 profissionais de prevenção dos quais 16 são pais. Os 
participantes são profissionais em diversas áreas: psicologia, serviço social e 
enfermagem. Durante a formação mostraram-se bastante interessados e 
entusiasmados com as temáticas abordadas. 

 

Participantes 

Expectativas Participantes 

 
• Aumento de competências para lidar eficazmente com os pais e famílias 
• Maior conhecimento 
• Enriquecimento Pessoal 
• Conhecimento de novas estratégias de atuação na família 
• Conseguir um maior envolvimento dos pais nas intervenções de prevenção 

v  

O que os participantes podem oferecer neste projeto? 

 
v Experiência com jovens e famílias 
v Apoio na implementação 
v Motivação 
v Dedicação 
v Disponibilidade 
v Formação de melhores educadores 
v Implementação do EPOPS no terreno 
v Acesso às associações de pais  
v Meio facilitador de chegar à escola 
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O módulo 1 foca-se essencialmente em sensibilizar os participantes, para o 
uso da prevenção como a estratégia principal contra os riscos. Seguem-se os 
principais assuntos abordados: 

- Notícia: Abuso de álcool na região Centro: Coimbra (Diário de 
Coimbra); 
- Necessidade de liderar mudanças na nossa sociedade; 
- Necessidade de união (Pessoas, associações...) 
- Legitimidade de ser pai e mãe; 
- Aprender a liderar 
- Assumir compromissos – ATUAR 
- Aprender – Ensinar a participar 
- Mudança de paradigma 
- Identificação de riscos 
- O bem-estar das crianças é um desafio para as famílias 
- Fatores de risco 
- Mitos, crenças e atitudes 
- Apresentação de dados relacionados com o consumo de álcool nos 
adolescentes. 
- Multicomponentes da prevenção familiar 
- Estilos parentais 
- Famílias precisam de conexões para prevenir 

 

DESENVOLVIMENTO DO WORKSHOP 

 
v O workshop foi iniciado pelos coordenadores da formação: Professora 

Dra. Irma Brito e Professor Dr. Fernando Mendes, no qual foi apresentado o 
projeto EPOPS e os principais objetivos desta formação.  

v A professora Dra. Montese Juan Perez foi a principal formadora deste 
workshop à distância. Esta lançou um desafio à equipa... apresentar 
oralmente um dos colegas presentes na sala, desde que não o 
conhecesse anteriormente. Deste modo cada participante teria de dizer o 
nome, a expetativa e o que o colega tinha para oferecer a este projeto. 
Foi o icebreaker ideal para iniciar esta formação de forma interessante e 
motivadora. De seguida serão apresentados os temas abordados. 

v  

Módulo 1 & 2 Famílias em rede ativas 



 

 

PÁGINA 4 RESUMO  FORMAÇÃO DE FORMADORES EPOPS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Empoderamento das organizações de famílias 
- Definição de Empoderamento 
- Escala de Empoderamento 
- Desafios atuais das associações 
- Praticando a Pro-atividade 
- Estratégias de coaligação 
- Gestão do tempo 
- Liderança numa associação 
- Escala de liderança 
- Fracassos 
 
 
 
- Ações após formação 
- Caminho da participação 
- Avaliação da Formação 
- Questionário de avaliação da formação 
- Retorno da informação aos participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Módulo 3 & 4 Empoderamento e Liderança 

Módulo 5 & 6 Ação e Avaliação 


