
Workshop  
 

  

 

 

 

 

Igualdade de Género  

 

 4 de março de 2021 

Ação cofinanciada: 

 

INSCRIÇÃO 

 ficha de inscrição: totalmente preenchida; assinada e carimbada 

pelo superior hierárquico; entregue no Núcleo de Formação. 

 Certificado de Habilitações e Comprovativo de Vinculo (Declaração 

passada pela entidade empregadora ou recibo vencimento do mês 

que decorre o curso) Estes documentos são exigidos pelo POISE. 

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

firmação 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 

Dr.ª Liliana Duarte 

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 

 

FORMADOR:  

Teresa Alvarez| Comissão para a Cidada-

nia e Igualdade de Género  

 

 

09:30 - 13:00  (3,5h)  HORÁRIO | 

• Compreender a importância da comunicação na promo-

ção da igualdade entre mulheres e homens  

• Relacionar a comunicação e a linguagem inclusivas na 

ó#ca da igualdade entre mulheres e homens com a qua-

lidade do serviço público através da comunicação ins#tu-

cional  

• Iden#ficar estratégias e prá#cas para tornar a linguagem 

ins#tucional promotora da igualdade entre mulheres e 

homens  

OBJETIVOS: 

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

Caso compareça no local da formação sem ter sido contatado  

não poderá assistir.  

Formação on-line (Plataforma TEAMS), será enviado um 

dia antes da formação o link de acesso à sessão. 
 LOCAL |  

até  dia 28 de fevereiro 2021 INSCRIÇÃO | 

Profissionais de saúde profissionais de saúde que constituem os 
N(H)ACJR e EPVA, e a todos os profissionais que demonstrem 
disponibilidade e interesse, hospitalares e dos Cuidados de Saú-
de Primários.  

DESTINATÁRIOS: 

Para par#cipantes que frequentarem 95% das horas  CERTIFICAÇÃO: 

1. Pensamento, Representações de Género e Comunicação  

2. A realidade de homens e de mulheres: conhecer, refle#r e comunicar  

2.1. Representações sociais de género e norma#vidade social  

2.2. Imagem e representações da realidade 3. A palavra e comunicação verbal  

3.1. O Falso neutro 

3.2. O uso que fazemos da palavra 

4. O Estado e os usos de uma comunicação inclusiva promotora da igualdade 

entre mulheres e homens 

5. Prá#cas comunicacionais e estratégias organizacionais 


