
 

             

             

Formação de técnicos/as ligados/as à violência 

 

O projeto “Artways - Políticas Educativas e de Formação Contra a Violência e Delinquência 

Juvenil” é um Projeto da UMAR, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 

(EEA Grants) e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta - é uma associação sem fins lucrativos, 

formada em 1976. Sendo uma associação feminista, desde há trinta e oito anos, tem como filosofia de 

intervenção a defesa e promoção dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género. É membro do 

Conselho Consultivo da CIG – Comissão para a Cidadania Igualdade de Género e tem contribuído para a 

elaboração dos Planos Nacionais para a Igualdade e Cidadania, contra a Violência Doméstica e contra o 

Tráfico de Seres Humanos. Possui várias áreas de intervenção como: igualdade de género, violência de 

género e intervenção social, cultural e política, agindo como promotora de projetos. Mais informações 

podem ser consultadas em: http://www.umarfeminismos.org/ 

O projeto “Artways - Políticas Educativas e de Formação Contra a Violência e Delinquência 

Juvenil” tem como objetivo a prevenção primária da violência e da delinquência juvenil, com intervenção 

centrada nas escolas.  

Durante este projeto, serão dinamizadas aulas formativas nas escolas para educar os/as jovens 

para a não-violência. Paralelamente, serão dinamizadas, em parceria com a Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, ações de formação de 18 horas para técnicos/as ligados/as à violência. Esta 

formação de técnicos será gratuita e terá em vista abordar as temáticas consideradas mais importantes 

pelo grupo de formação. Assim, no início da formação será feito um levantamento das expectativas dos/as 

técnicos/as para adequar a formação ao grupo, sendo que os temas iniciais de formação são:  

1- Apresentação da UMAR 

Violência e violências de género 

Conceptualização da violência doméstica e de género e o seu impacto nas vítimas (diretas e 

indiretas) 

2- Procedimentos a desenvolver perante situações/sinalizações de violência 

3- Desestruturação/reestruturação das identidades de género (desconstrução dos papéis de 

género) 

4- A linguagem, cultura e poder, enquanto construções e práticas sociais 

5- O programa de prevenção da UMAR 

 

Para obtenção do certificado, os/as formandos terão que realizar um relatório escrito sobre 

a formação e sobre um dos conteúdos abordados ao longo da mesma e estar presente em pelo 

menos 15 horas da formação.  

 



 

             

             

Objetivos da formação: 

Relativamente aos objetivos da formação, espera-se que, os/as formandos/as sejam capazes de: 

 Reflectir sobre as possibilidades e impossibilidades da construção da cidadania nos diversos 

contextos; 

 Refletir e adquirir ferramentas para descontruir mitos e estereótipos de género; 

 Equacionar o impacto das mudanças sociais, económicas e políticas contemporâneas nas redefinições 

dos domínios domésticos e públicos; 

 Equacionar projectos de investigação e inovação centrados na prevenção da violência de género e na 

promoção da igualdade de género; 

 Construir reflexões a partir das práticas profissionais, práticas discursivas e processos educativos 

permitindo aos/às profissionais  formarem-se, problematizando as suas próprias experiências; 

 Trocar experiências e partilhar  metodologias de intervenção na violência de género; 

 Suscitar nos/as formandos/as práticas de análise, de investigação, intervenção e de avaliação, 

tornando-os/as também criadores/as e configuradores/as activos/as de processos de formação para a não-

violência e promoção dos direitos humanos e igualdade de oportunidades; 

 Conhecer a UMAR e o seu papel na prevenção e intervenção na violência. 

 

Horário: 

A formação terá 18 horas, em horário laboral das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 e será 

dividida em 3 sessões nos dias 29, 30 de Setembro e 1 de Outubro, no Auditório do Arquivo Histórico 

Municipal da Póvoa de Varzim. 

 

O limite mínimo de inscrições será de 20 pessoas e o limite máximo por ação de formação será 

de 40 técnicos/as.  

 

Inscrições: 

As inscrições deverão ser realziadas via email para: artways.umar@gmail.com com indicação 

de: 

- Nome 

- Entidade onde trabalha ou trabalhou 

- Contacto telefónico 

- Contacto email 

 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida para o email: artways.umar@gmail.com ou para  

91 288 21 29 (das 10h00 às 18h00).  
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