
19 de Junho a 14 de Julho de 2017 

Duração: 15 horas 

 

Ação de Formação  

Empowerment & Recovery 

em Situações de Violência de  

Género e Violência Doméstica 
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Empowerment & Recovery 

O empowerment é um processo contínuo, dinâmico, que varia ao logo do tempo e  

consoante os contextos. Este contribui para o processo de mudança, bem como para o 

desenvolvimento de competências e capacidades.  

O recovery tem como principal objetivo a recuperação da pessoa, de modo a que esta 

possa reconquistar a sua autodeterminação, autonomia e plena participação na vida em 

sociedade. 

 

Objetivos: 

Esta formação visa dotar os profissionais que trabalham com vítimas/sobreviventes de 

Violência Doméstica de informações que poderão ser úteis, para caracterizar a  

especificidade da intervenção em situações de violência doméstica.   

 

Destinatárias/os: 

Profissionais que atuam na área da violência doméstica / violência nas relações de inti-

midade.  

 

 

Programa/Conteúdos: 

 

 
Módulo 

I - Introdução 

II - Intervenção em contexto de violência doméstica 

III - Estratégias de promoção de empowerment de mulheres  

sobreviventes de violência 

IV -  Metodologias de recovery 



Metodologias de Formação: 

Apresentação de conteúdos, exercícios (questionários e de correspondência) em plata-

forma e-learning. 

 

Requisitos de acesso: Computador, internet 

 

Requisitos para completar a formação:  

 completar a  plataforma de e-Learning; 

 completar os exercícios da formação; 

 Responder a 2 questionários com aproveitamento 

 

Datas: 19 de Junho a 14 de Julho de 2017- acessível 24 horas 

 

Inscrições:  

Valor da Inscrição:  80,00 €* 

* Desconto de 50% para associadas/os (para novos/as associados/as existe período de 

carência 60 dias; É necessária confirmação da liquidação de quotas).  

 

Formas de Pagamento: 

 Transferência Bancária (NIB - 0035 0557 00026804230 35) 

 Cheque à ordem de AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência 

(Enviar comprovativo com a inscrição por e-mail ou para a morada:  

R. João Villaret, 9 – 1000-182 Lisboa) 

 

Data Limite de Inscrição: 13 de Junho 

 

Certificação: Certificado de Frequência 



 

 

Informações Complementares:  

formacao@amcv.org.pt / 21 380 21 60 

 

 

Com o apoio 

 

 

 


