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Violência contra as mulheres
idosas em relações de intimidade
Em Portugal, como na Europa e no resto do mundo, os
estudos realizados têm evidenciado que a violência de género,
a violência doméstica e outras formas de violência constituem
fenómenos transversais a toda a sociedade. Também a
discriminação em função da idade – entendida como qualquer
“ação que coloca em desvantagem uma pessoa devido
à sua idade ou com base em pressupostos, equívocos e
estereótipos acerca da idade e capacidade” [Chartered
Institute of Personnel and Development (CIPD) citado em
Equality Challenge Unit, 2006, p. 4)] - constitui um fenómeno
amplamente presente na nossa sociedade. O género e o
envelhecimento são, assim, dimensões chave que interagem
como alicerces sociais para a desigualdade e a discriminação.
A violência contra mulheres idosas no contexto das famílias é
uma problemática que conjuga dois fatores determinantes ao
nível da discriminação – o género e a idade/ velhice. Sabendo
que as nossas sociedades estão a ficar envelhecidas e que
uma boa parte da população idosa é feminina, o certo é
que pouca atenção pública e política tem sido dada a esta
problemática específica, o que se evidencia desde logo na
sua relativa invisibilidade e ausência ao nível da investigação
e da formação de profissionais que lidam no seu quotidiano
com mulheres idosas.
A formação que agora se divulga parte destas preocupações
e resulta de um trabalho que o CESIS tem vindo a
desenvolver há longos anos tanto no âmbito da investigação
como no domínio da capacitação de profissionais.

conteúdos programáticos
Violência contra as mulheres idosas em relações
de intimidade. O cruzamento do género e da idade
| A abordagem da violência com a vítima | Serviços
de apoio, cooperação e redes de contacto
objetivos
> Conhecer a incidência e a prevalência da violência contra
as mulheres idosas no contexto das famílias;
> Compreender as questões relacionadas com o género e a
idade subjacentes à violência e ter conhecimento sobre as
dinâmicas da violência;
> Habilitar profissionais a abordar o problema com a mulher
idosa vítima de violência;
> Adquirir conhecimentos sobre alguns princípios básicos
para uma cooperação entre profissionais bem sucedida.
metodologias de formação e avaliação
Expositivo, interrogativo, exercícios em grupo.
Participação ativa dos/as participantes.
Preenchimento de ficha de avaliação individual, no final do
programa, com vista ao interesse e possibilidade de aplicação
prática dos conteúdos ministrados. Avaliação da satisfação
através do smiley a aplicar no final de cada dia da formação.

dias 8 e 9 de outubro de 2015 horário 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 duração 14 horas local Av. 5 de Outubro nº12, 4º esq,
1050-056 LISBOA inscrição 60€ público-alvo Profissionais de instituições sociais, públicas ou privadas, que intervêm com população
idosa. área de formação 762 – Trabalho Social e Orientação modalidade de formação Formação contínua de atualização forma de
organização da formação Formação presencial critérios de seleção Prioridade a pessoas que tenham já experiência de trabalho com
pessoas idosas. Número de ordem de receção da inscrição (máximo 14; mínimo 12) certificado de formação Presença obrigatória em
pelo menos 80% do total da duração da ação formadora Elsa Figueiredo.

ficha de inscrição
nome
morada
profissão

entidade

tel

email

A ficha de inscrição pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária (NIB 0035 0229 00007472330 87),
numerário ou cheque (à ordem de CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social).
As inscrições são limitadas a 14 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 17 de setembro para:
CESIS - Av. 5 de Outubro, nº 12 - 4º Esq. 1050-056 Lisboa, Tel.: 213 845 560 e-mail: cesis.geral@cesis.org.
Os dados recolhidos são alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito desta atividade de formação.
Autorizo o CESIS a disponibilizar ao Sistema de Acreditação da DGERT os meus dados pessoais relativos à identificação,
endereço e contactos para efeitos de uma eventual auscultação.

