Ação de formação “Integrar a Mutilação Genital Feminina em
projetos e programas de Desenvolvimento”
23, 24 e 30 de Novembro
9:30 - 17:30

A APF – Associação para o Planeamento da Família está a organizar uma ação de formação para
pessoas que possuam papéis de responsabilidade na dinamização de ações e projetos, nacional e
internacionalmente, e que tenham interesse na integração das vertentes da Violência de Género, em
particular, a Mutilação Genital Feminina, no trabalho que desenvolvem , nomeadamente no âmbito
de programas e projetos de Educação e Cooperação para o Desenvolvimento.
Participantes – Máximo de 16 pessoas:




Profissionais de ONGD’s
Profissionais de organismos públicos
Profissionais de autarquias

Duração – 3 sessões de 7 horas cada - 21 horas no total.
Objetivos Gerais – O objetivo desta formação é dotar os/as participantes de conhecimentos acerca da
Mutilação Genital Feminina permitindo-lhes aceder a ferramentas técnicas que possibilitem a integrar
o tema nos seus projetos e iniciativas. É igualmente importante compreender a dimensão de género
deste tema (à parte da sua dimensão ligada à saúde) no sentido de promover medidas e ações que
tenham em consideração a Igualdade de Género como aspeto essencial de programas promovidos no
âmbito do Desenvolvimento
Preço – Esta ação de formação é completamente gratuita

Ficha de inscrição
Devolver para: miguelfeio@apf.pt ou duartevilar@apf.pt ou apfsede@apf.pt
Data:

/

/2015

Dados pessoais:

Nome
Telefone
Email
Data de nascimento
Organismo em que trabalha

1) É essencial que todos/as participantes tenham conhecimentos bons ao nível da Língual
Inglesa (compreensão e leitura) dado que muitos dos materiais utilizados se
encontram nessa língua.
2) Todas as pessoas que participem nesta formação receberão um certificado de
formação emitido pelo Centro de Formação da Associação para o Planeamento da
Família desde que participem em pelo menos 80% das sessões
3) O número máximo de participantes é de 16 e o número mínimo 12.

