Acção de Formação
Violência Doméstica: prevenção da vitimização ou
revitimização desta
No âmbito do I Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de
Género, coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa, e a UMAR como entidade parceira
e formadora, divulgam as acções de formação Violência Doméstica: prevenção da
vitimização ou revitimização desta. Estas formações têm como objectivo geral contribuir
para o aprofundamento do conhecimento das/os profissionais, sobre a violência de
género e doméstica, promovendo as competências técnicas adequadas à intervenção
das/os mesmas/os.
Para o efeito, destacam-se os seguintes conteúdos programáticos:
- Enquadramento histórico e cultural das questões da violência doméstica e da violência
de género;
- Dados epidemiológicos, incidência e prevalência da violência doméstica;
- Perspectivas explicativas da violência doméstica;
- Dinâmicas e processos associados à violência doméstica;
- Princípios da intervenção: o papel das/os diferentes profissionais, os princípios
reguladores, o processo de apoio e o burnout;
- A lei e o combate à violência doméstica.
Calendarização - 1ª Acção:
13 de Abril de 2016 (14h às 17h)
14, 19, 21 e 26 de Abril 2016 (10h às 13h
e 14h às 17h)
28 de Abril de 2016 (10h às 13h)
Calendarização - 2ª Acção:
22 de Abril de 2016 (14h às 17h)
29 de Abril, 6, 13 e 20 de Maio 2016 (10h
às 13h e 14h às 17h)
25 de Maio de 2016 (10h às 13h)
Local: CCIF/UMAR
Rua da Cozinha Económica, Bloco D,
Espaços M e N, Alcântara -1300-149
Lisboa

ÁREA DE FORMAÇÃO:
762—Trabalho Social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO:
Formação Contínua
FORMA DE ORGANIZAÇÃO:
Formação Presencial
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO:
90% de presenças obrigatórias
NÚMERO MÁXIMO DE INSCRIÇÕES: 18

Carga horária: 30 horas
Inscrições:
preenchimento da ficha e envio para
forumar.lisboa@gmail.com
Critérios de selecção:
- Desempenho da actividade profissional
relevante na área da violência de género
no município de Lisboa;
- Habilitações literárias mínimas:
licenciatura;
- Número de ordem de inscrição.

Entidade formadora: Acreditação por:

Com a coordenação e financiamento da
Câmara Municipal de Lisboa:

