DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
O projecto terá uma duração de 12 meses e decorrerá entre 1 de Outubro de
2009 e 30 de Setembro de 2010 e propõem a realização de 2 cursos de formação sob
a égide da Igualdade de Género.
A nossa proposta de formação específica consiste na realização de dois cursos:
Um curso de formação de públicos estratégicos, neste caso Advogados, para a
obtenção de especialização em Igualdade de Género;
Um curso de formação para agentes qualificados/as que actuem no domínio da
Prevenção e Sensibilização e combate ao tráfico de seres humanos e no apoio às
suas vítimas.
Nas práticas metodológicas dos cursos são utilizadas metodologias activas, tais
como learning-by-doing, para que os conteúdos se possam melhor adaptar ao
contexto ou entidade de cada formanda/o. Nesta óptica, os resultados da formação em
termos dos trabalhos e material elaborado têm uma aplicação prática, fazendo a ponte
entre a teoria e a praxis da entidade a que pertencem.
Nesta formação serão elaborados vários instrumentos, tais como check-lists,
grelhas de análise, planos de acção, e operacionalização de indicadores adaptados à
entidade, instrumentos processuais associados à qualidade (ISO 9001/2000),
susceptíveis de utilização tanto por entidades, como por profissionais.
No final da formação, será proposto também aos escritórios de advogados um
plano de melhoria na área da Igualdade de Género ou um plano de melhoria à
prestação de apoio a vítimas de violência doméstica.
Estes instrumentos e materiais serão criados com base nas normas (cf. Norma
Portuguesa de Responsabilidade Social), legislação (cf. Constituição Portuguesa e
Código do Trabalho) e regulamentos (cf. Regulamentos POPH e referenciais de
formação da CIG) existentes, assim como os contidos no III Plano Nacional para a
Igualdade, numa perspectiva de melhoria contínua.
O design temático e pedagógico dos cursos foi igualmente elaborado em
conformidade com os referenciais de formação elaborados para a tipologia de
intervenção 7.4 – Projectos de Formação para Públicos Estratégicos do POPH e com
referenciais de formação nacionais e internacionais nas distintas áreas das
componentes específicas. Segue-se a descrição dos módulos e conteúdos que
compõem esta formação.

Objectivo Geral:
Promover a formação e especialização em Igualdade de género na Família
Jurídica/Jurista.

Objectivos Específicos:
1. Operacionalizar a Igualdade de Género nas diversas instituições e actores;
2. Fomentar práticas de Igualdade de Género que promovam a eliminação dos
estereótipos de género relacionadas com a liderança;
3. Formar técnicos na prevenção sensibilização e combate ao tráfico de seres
humanos e no apoio às suas vítimas.

