
Violência nas relações de  

Intimidade  

 Violência no Namoro  

8 de Março 2019 

Local: Sala de Conferencias  

do Hospital José Joaquim Fernandes 

Beja  

 

Ação co-financiada: 

INSCRIÇÃO 

>  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 CONTACTOS 

 

Equipa do Núcleo de Formação:  

 

Dr.ª  Sílvia Brito 

Sr. José Carlos Pereira 

 

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 



PROGRAMA 

 

 

Conteúdos Programáticos 
 

 Conceitos e definições de Violência no Namoro 

 Formas de violência no namoro 

 Contextos de Violência no Namoro 

 Legislação Nacional e Internacional: crimes de ódio e violência doméstica 

 Intervir porquê e para quê? Como Intervir 

 Metodologia e dinâmicas para o trabalho com jovens em contexto escolar 

FORMADORES 

Elsa Machado - Assistente Social 

Patrícia Claudino – Psicóloga Clinica e de Saúde 

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

Sala de Formação da Administração Regional de Saúde 

I.P.— Praça Joaquim António de Aguiar, 5—Évora 

 

Até  4 de março de 2019 

 HORÁRIO | 

     LOCAL |  

 

INSCRIÇÃO | 

Pretende-se que os profissionais participantes possam:  

Dotar os profissionais de conhecimentos sobre violência no namoro 

Desenvolver competências  para  o atendimento, sinalização e encaminha-

mento  de jovens  e vítimas de formas de violencia no Namoro 

Estabelecer modelos de intervenção e articulação inter institucional e 

intersectorial  

Adquirir conhecimentos para análise e acompanhamento das situações 

Equipas de Saúde Escolar | Profissionais de Saúde  interessados na temá-

tica 

 

 

para participantes que frequentarem 95% das horas  

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.  


