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- Uniformizar conceitos, ideias chave e
princípios gerais de atuação em matéria de
VD;

Objetivo geral: garantir a intervenção
adequada junto de crianças e jovens vítimas
de Violência Doméstica (VD) - dotar os
formandos de conhecimentos sobre a
referenciação de Violência Doméstica e
procedimentos a adotar, na intervenção
com crianças e jovens.
Objetivos específicos:

- Alertar para o impacto da VD nas crianças
ou jovens;
- Capacitar profissionais para a identificação
de sinais de alerta, fatores e utilização de
indicadores de risco de VD;
- Treinar competências de sinalização e
partilha de informação de situações de VD;
- Promover a articulação interinstitucional e
partilha de informação de situações de VD;
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- Uniformizar procedimentos de atuação
conjunta entre as várias áreas ou setores.

- A proteção da criança e/ou jovem após a
denúncia;

Conteúdos programáticos:

- Partilha de boas práticas, dúvidas e
discussão de casos.

Abordagem conceptual:
- A extensão do problema, terminologia e
conceitos;
- Ideias chave sobre o crime de VD;
- Procedimentos gerais de atuação;
- Impacto da VD nas crianças e/ou jovens,
sinais de alerta e fatores de risco
- Partilha de boas práticas, dúvidas e
discussão de casos.
Abordagem prática através da intervenção
integrada:
- Fluxograma;
- Recolha de informação e avaliação da
situação de diagnóstico;
- Informação a prestar à criança e/ou jovem:
objetivo e finalidade da informação a
transmitir e os recursos existentes;
- Denunciar e articular com as entidades;
- Estratégias de promoção da segurança;
- O exercício de promoção de segurança;

Metodologia da formação:
- Método de exposição participada;
- Metodologias
experienciais;

dinâmicas,

- Análise e discussões de caso.
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