
 

(Des) igualdade, conceitos, pre-

conceitos, estereótipos,  

discriminação 

 

21 Fevereiro 2019 

Évora  

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 
 

 Igualdade entre Mulheres e Homens no Trabalho e na Vida 

 Conceitos, Estereótipos, Preconceito e Discriminação 

 Padrões de qualidade em igualdade de género e diversidade 

 Os principais conceitos, para a compreensão da Igualdade de gé-

nero e não-Descriminação na Saúde 

 Guia para a Sensibilização e Intervenção em Igualdade de Oportu-

nidades e Diversificação Profissional 

 Coolkit – jogos para a Não-Violência e Igualdade de Género 

 Conhecer Kit Pedagógico sobre Género e Juventude 

FORMADORES 

Elsa Machado –Assistente Social 

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  18 Fevereiro de 2019 

 HORÁRIO | 

     LOCAL |  

 

INSCRIÇÃO | 

Pretende-se que os profissionais sejam capazes de: 

- Identificar situações de estereótipos, descriminação e desigualdade 

- (DEs) construir o que está enraizado na cultura e em cada individuo 

- Referir como é que essas diferenças de género afectam as nossas vidas 

quotidianas 

 - Desigualdades políticas; económicas; educação; saúde; sociais; culturais 

 - O que pode ser feito para mudar essas expectativas? 

- Promover o debate sobre o papel da saúde e a conduta dos profissionais de 

saúde na prestação de cuidados de saúde 

 

Profissionais de Saúde  interessados na temática 

 

 

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.  


