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Ação co-financiada: 

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃO    

>  formulário de participante 

>  totalmente preenchida 

>  assinada e carimbada pelo superior hierárquico 

>  entregue no Núcleo de Formação 

A frequência da ação/curso de formação só se considera efetiva após 

confirmação da seleção pelo Núcleo de Formação 

A admissão fica sujeita ao número de vagas disponíveis. 

 

    

ORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOS    
    

Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação:     

Dr.ª  Sílvia Brito 

Dr.ª Liliana Duarte 

Sr. José Carlos Pereira 

 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

     Núcleo de Formação da ARSA, I.P. 

     Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20  

     7000-890 Évora 

    266 242 606 

     266 704 197 

 

     formacao@arsalentejo.min-saude.pt 

     www.arsalentejo.min-saude.pt    



PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
 

 

 

     
 
 

• Iden�ficação e especificidades da discriminação contra pes-
soas LGBTI; 

 
• Apresentação do estudo “Saúde em Igualdade”: discrimina-

ção e desigualdades no acesso à saúde por pessoas LGBTI; 
 
• Legislação nacional e internacional: crimes de ódio e violên-

cia domés�ca 
 
• Simulação de casos 
 
• Boas prá�cas e recursos 

FORMADORES: 

       Marta Ramos – Diretora Execu�va da ILGA Portugal 
 

 

 

Discriminação e Violência a Pessoas LGBTI 

9:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30  

Sala de Formação da ARSA. I.P. 

Praça Joaquim António de Aguiar, n.º 5 - Évora 

Até  7 de Setembro 

 HORÁRIO | 

    

  LOCAL |  

 

INSCRIÇÃO | 

 

Que os/as profissionais sejam capazes de: 
 
- Promover o debate e a reflexão sobre as questões da discriminação e 
violência contra as pessoas LGBTI; 
 - Desmis�ficar preconceitos e estereó�pos contra pessoas LGBTI e clari-
ficar definições na área da orientação sexual, iden�dade de género e 
caracterís�cas sexuais; 
- Indicar as especificidades e causas da discriminação e violência domés-
�ca contra pessoas LGBTI; 
- Fornecer conhecimentos legisla�vos e competências para o reconheci-
mento, iden�ficação, denúncia e encaminhamento  de potenciais ví�-
mas LGBTI; 
- Informar sobre os recursos existentes para apoio e encaminhamento 
de ví�mas LGBTI; 
 - Promover a ar�culação interins�tucional e intersectorial e a interven-
ção em rede.         
 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos do Serviço Social, Psicólogos, ou-

tros da Região Alentejo, ULSBA, ULSNA, ACES ALENTEJO CENTRAL, 

ULSLALENTEJANO  

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

 

CERTIFICAÇÃO::::    

Todos os inscritos, selecionados e não selecionados, serão contactados.  

Caso compareça no local da formação sem ter sido contatado  

não poderá assistir.  


