
PREVENÇÃO E COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E

À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Curso online

• Capacitar profissionais de diferentes setores e áreas de
intervenção, que prestam apoio a vítimas de violência contra as
mulheres e violência doméstica ou que trabalham no sentido da
prevenção da violência, nas regiões do Centro e Alentejo de
Portugal e na Extremadura de Espanha.

• Contribuir para a criação e dinamização da rede
transfronteiriça RedIt_VIOGEN.

• Analisar os fatores de vulnerabilidade em situações de
violência contra as mulheres e raparigas e violência doméstica
na perspetiva das desigualdades entre mulheres e homens.

• Promover e realizar ações positivas e boas práticas em
matéria de igualdade entre mulheres e homens.

• Conhecer um conjunto variado de protocolos de atuação em
violência contra as mulheres e violência doméstica no domínio
da saúde, das forças de segurança, psicossocial e judicial.



janeiro a

março de 2021

Modalidade: E-learning (formação assíncrona, ao ritmo de
cada formanda/o)

100 h 

1 módulo = 25h
português e

castelhano

Saber atuar face a uma situação de discriminação ou de
violência contra as mulheres e raparigas e violência
doméstica.

Saber detetar, atuar e prevenir situações de violência
sexual entre jovens.

Conhecer os recursos e as técnicas de intervençãona
prevenção e na proteção da violência sexual nas redes
sociais.

Contribuir para o desenvolvimento do trabalho em rede de
apoio às mulheres e raparigas vítimas de violência ao nível
local e transfronteiriço.

Profissionais de serviços da Região Centro e do Alentejo de
Portugal e da Extremadura em Espanha (designada por
Região EUROACE) que lidam com situações de violência
contra as mulheres e raparigas e violência doméstica. Este é
um curso assente na multidisciplinariedade visando
relacionar diferentes saberes e conhecimentos profissionais
nos domínios jurídico, saúde, educativo, psicossocial,
segurança e proteção.

GRUPO-ALVO



O curso decorre na plataforma Moodle. Para frequentar este
curso é necessário ter acesso a um computador ou um tablet
com ligação à Internet e um browser (programa para navegar
na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

Não é necessário instalar quaisquer programas no
computador para poder aceder ao curso.  

REQUISITOS

FUNCIONAMENTO

É possível aceder aos conteúdos a qualquer hora do dia ou da
noite, bem como aos fins-de-semana e feriados, em função
da disponibilidade e disposição, tendo apenas a restrição de
se ter que terminar o curso até ao último dia de formação.

É possível interromper uma sessão a qualquer momento e
recomeçá-la mais tarde.

O curso tem apoio de formadoras/es, que esclarecerão as
dúvidas através de um fórum de discussão, onde podem ser
colocadas questões a qualquer momento durante a duração
do curso.

No final do curso é atribuído um Certificado de Participação
caso seja frequentado pelo menos 80% das aulas, sejam
realizadas as atividades propostas e haja participação nas
discussões online.



UNIDADE 1 – Fatores de vulnerabilidade em casos de  violência
contra as mulheres/violência doméstica na Região EUROACE

1.1   – O que é e em que consiste a violência contra as
mulheres/violência doméstica?

1.2   – Fatores de vulnerabilidade no combate à violência
contra as mulheres/violência doméstica na Região
EUROACE

UNIDADE 2 – Indicadores para compreender as desigualdades
entre mulheres e homens: ações positivas e boas práticas
promotoras da igualdade entre mulheres e homens

2.1 – Indicadores-chave para compreender a desigualdade
entre mulheres e homens

2.2 - Ações positivas e boas práticas promotoras da
igualdade entre mulheres e homens

Módulo 1 | Fatores de vulnerabilidade em casos de violência
contra as mulheres/violência doméstica na Região
EUROACE: indicadores para compreender as desigualdades.
Ações positivas e boas práticas promotoras de igualdade
entre mulheres e homens

PROGRAMA



PROGRAMA

UNIDADE 1 – Medidas face à violência contra as
mulheres/violência doméstica

1.1   – Desigualdades e conscientização

1.2   –Coordenação e cooperação entre entidades

UNIDADE 2 – Protocolos de atuação de âmbito psicossocial e na
área da saúde

2.1 – Proteção a vítimas de violência doméstica/violência
em relações de intimidade na área social

2.2 – Registos e apoio na área da saúde

UNIDADE 3 – Protocolos de atuação jurisdicional e nos órgãos de
polícia criminal

3.1 – Os direitos das vítimas

3.2 – Orientações gerais de intervenção pelos órgãos de
polícia criminal

Módulo 2 | Medidas face à violência contra as
mulheres/violência doméstica. Protocolos e exemplos de
atuação na área da saúde, das forças de segurança/órgãos
de polícia criminal, no apoio psicossocial e jurídico a vítimas
de violência doméstica/ violência em relações de
intimidade



PROGRAMA

Módulo 3 | Deteção, atuação e prevenção de violência
sexual contra jovens. Violência sexual nas redes sociais.
Técnicas e recursos para a intervenção

UNIDADE 1 – Deteção, atuação e prevenção
de violência sexual contra jovens

1.1   – Guia para a deteção e prevenção de violência sexual
contra jovens

1.2   – Orientações para atuação desde a infância até à
puberdade

UNIDADE 2 – Violência sexual nas redes sociais

2.1 – Sexting

2.2 – Grooming

UNIDADE 3 – Técnicas e recursos para intervenção

3.1 - Educação para a igualdade

Módulo 4 | Orientação para o trabalho nas redes locais e
transfronteiriças

UNIDADE 1 – As diferentes entidades que integram a rede de
apoio a vítimas de violência contra as mulheres/violência
doméstica



PROGRAMA

1.1   - Normas básicas para as entidades

1.2   – Normas para entidades específicas

UNIDADE 2 – Recursos locais e trabalho na comunidade local

2.1 – Espaços de acolhimento (casas de emergência e
abrigo): Casa de la Mujer

2.2 – Pontos de atendimento psicológico (PAP)

2.3 – Programa de Recuperação Integral para mulheres
vítimas de violência de Género (PRIMEX)

2.4 – Projeto Pilar: Atendimento psicológico de urgência
(em crise)

UNIDADE 3 – Obstáculos e desafios à articulação entre entidades

UNIDADE 4 - Trabalho em equipas interinstitucionais e
comunicação interinstitucional

4.1 – Normas básicas para trabalho institucional

4.2 – Indicadores de boas práticas na prestação de serviços
e apoio a vítimas de violência contra as mulheres/violência
doméstica

4.3 – Alternativas à violência

4.4 – Princípios de cooperação interinstitucional 



PROGRAMA

4.5 – Metas do trabalho interinstitucional

4.6 – Etapas no trabalho de cooperação interinstitucional

4.7 – Modelos de cooperação

UNIDADE 5 - Avaliação e identificação de casos de elevado risco e
a intervenção local e transfronteiriça

5.1 – Avaliação e identificação de casos de elevado risco

5.2 – Trabalho em rede local e transfronteiriça



Este Curso de formação é parte integrante do projeto
EUROACE_VIOGEN | Cooperação transfronteiriça no combate
à violência contra as mulheres, promovido pelo Instituto de la
Mujer de Extremadura e que tem como entidades parceiras a
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a
Secretaria General de Educación, de la Consejeria de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Este projeto visa: melhorar a intervenção e a proteção a
mulheres vítimas de violência em relações de intimidade
através da implementação de mecanismos de cooperação e
colaboração entre os dois países; desenvolver instrumentos
inovadores de cooperação transfronteiriça. 

Cofinanciado pelo Programa 
INTERREG V-A España-Portugal

Contactos em Portugal

SOBRE

plataforma@plataformamulheres.org.pt
alexandra.silva@plataformamulheres.org.pt

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres

plataformamulheres.org.pt

Mais informação em viogen-euroace.eu

https://plataformamulheres.org.pt/projectos/euroace_viogen-cooperacao-transfronteirica-no-combate-a-violencia-de-genero-contra-as-mulheres/
http://viogen-euroace.eu/

