
 

 

 

 

 

Dia Internacional das Famílias  

Maio 2015 

 

O Dia Internacional da Família, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da 

Resolução n.º 47/237 de 20 de setembro de 1993, teve a sua primeira comemoração no ano de 

1994.  

No ano de 2014, o Município de Vila do Porto comemorou este dia com recurso a três 

atividades distintas, no entanto complementares entre si: 

I. Sensibilização da comunidade escolar e institucional da ilha de Santa Maria para o tema da 

Família 

II. Sensibilização on-line (rede social Facebook) para o tema da Família 

III. Seminário “FAMILIA(S) – Um Outro Olhar” 

Torna-se importante dar continuidade ao trabalho iniciado em maio de 2014, uma vez que 

exploramos um tema tão abrangente e que nos é tão chegado como a família.  

Desta forma, propomos: 

- FAMÍLIA (S) – Pobreza e Exclusão Social: Práticas e Desafios (2.ª Ed. Seminário 

comemorativo do Dia Internacional da Família), direcionado a novos temas que venham 

acrescentar conhecimento e valor para as entidades, profissionais e população 

mariense em geral.  



1.1. Em que consiste 

 Conjunto de palestras proferidas por vários profissionais com conhecimento técnico 

sobre o tema da Família nas situações de pobreza e exclusão social. 

1.2. Objetivos 

 Informar a comunidade mariense para as diversas práticas e desafios na intervenção 

com a Família em situação de pobreza e exclusão social; 

 Proporcionar um espaço de partilha de práticas, saberes técnicos e científicos 

demonstrando a realidade mariense neste contexto; 

 Promover e valorizar o conhecimento dos profissionais nas várias áreas de intervenção 

ligadas à Família, pobreza e exclusão social; 

 Compilar as diversas intervenções do Seminário em suporte papel, a fim de se manter e 

divulgar o “conhecimento” exposto no Seminário, proporcionando o acesso ao mesmo 

no futuro. 

1.3. Público-alvo 

 Profissionais | dirigentes das instituições sociais marienses; 

 Comunidade em geral. 

1.4. Data / Local 

 16 maio de 2015 (sexta); 

 A definir. 

 


