
AÇÃO DE FORMAÇÃO

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
CONTRA AS
MULHERES



Resumo:
A violência doméstica contra as mulheres é um 
fenómeno social que tem vindo a atravessar inúme-
ras épocas e que se constitui como uma violação 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 

Pretende-se, com esta ação de formação, dotar 
a(o)s formanda(o)s de conhecimentos que lhes 
permitam identificar situações de violência domésti-
ca contra as mulheres e saber como intervir.

Objetivo Geral:
Contribuir para o aprofundamento do conhecimen-
to da(o)s profissionais sobre a violência doméstica 
contra as mulheres, promovendo as competências 
técnicas adequadas à intervenção social da(o)s 
mesma(o)s.

Objetivos específicos:
— Compreender o fenómeno da violência doméstica;
— Conhecer os tipos de violência e o seu ciclo;
— Identificar legislação da violência doméstica;
— Conhecer as características das vítimas;
— Identificar as consequências da vitimização;
— Diagnosticar e intervir em diversos contextos;
— Identificar as diferentes formas de apoio;
— Enumerar as entidades de encaminhamento na 
área da violência doméstica.

Destinatária(o)s:
Este curso destina-se a Assistentes Sociais e outras 
profissões com competências na área.

Metodologias de formação
e avaliação:
Serão utilizadas, ao longo da ação de formação 
diversas metodologias, nomeadamente: expositiva, 
ativa, interrogativa e demonstrativa. A avaliação 
da(o)s formanda(o)s é qualitativa, mediante: formu-
lação de perguntas; aplicação de grelha de obser-
vação e participação nas discussões e atividades.



Requisitos:
Para frequentar esta ação de formação será 
necessário ter acesso a um computador, tablet ou 
telemóvel com ligação à Internet e um browser de 
navegação.

Data: 12 e 14 de dezembro de 2022
Horário: 14h às 18h (total de 8h)
Custo de inscrição: 40€
Local: Microsoft Teams (formação à distância)
Modalidade de formação: Formação contínua

Certificado de formação: 
Frequência obrigatória a 100% da duração da 
ação de formação. No final receberá um Certifica-
do de Formação Profissional emitido através da 
plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão 
da Oferta Educativa e Formativa). 

Inscrições:
As inscrições são limitadas e devem ser realizadas até 
ao dia 30 de novembro de 2022, para o seguinte 
e-mail:

beatriz.sobral@ami.org.pt
Departamento de Ação Social. 
Rua José do Patrocínio, nº 49, 1959-003 Lisboa.
Tel.: 218 362 100

— O critério de seleção da(o)s formanda(o)s é o 
número de ordem de receção da inscrição.

— Após confirmação da inscrição via e-mail, o 
pagamento deverá ser feito por transferência 
bancária, mediante envio do respetivo comprovativo.



formadora
Ana Ferreira Martins

— Assistente Social de formação, exerce funções 
como Diretora Nacional da Ação Social da AMI 
desde 1995;

— Mestre em Estudos Sobre as Mulheres, inter-rela-
cionou o fenómeno das pessoas em situação de 
sem-abrigo com as questões de género surgindo a 
sua tese de mestrado “As Sem-abrigo de Lisboa”, 
premiada com o prémio Madalena Barbosa da 
Comissão da Igualdade de Género; 

— Supervisora em Serviço Social;

— Professora Universitária no Instituto Piaget;

— Formadora acreditada na área comportamental, 
pobreza, serviço social e género; 

— Publica a nível nacional e europeu, artigos relacio-
nados com as pessoas em situação de sem-abrigo e 
com as questões da igualdade de género;

— Publicou dois livros: “As Sem Abrigo De Lisboa – 
Mulheres Que Sonham Com Uma Casa” e “A Vivên-
cia da Pobreza”;

— Autora dos blogues “Miscelânea – A Dimensão 
feminina a resgatar e incorporar” e “Consultoria em 
Serviço Social”.


