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ENQUADRAMENTO

Objetivo Geral
Qualificar profissionais da área Cultural, em temas 
associados à promoção da Igualdade de Género 
(IG), prevenção e combate às discriminações em 
razão do sexo, orientação sexual e identidade 
de género no seio dos profissionais da cultura e 
atividades culturais.

Destinatários/as
.Licenciados/as;
.Ativos Empregados/as (trabalhadores por conta de 
outrem ou por conta própria.

Objetivos Específicos
.Aprofundar o conhecimento sobre Igualdade de 
Género (IG) e difundir os valores da Igualdade de 
Género através da informação/formação;
.Aprofundar o conhecimento sobre o combate à 
violência doméstica e de género;
.Reforçar o papel da sociedade civil como agente 
estruturante para a IG e para a não violência de 
Género.

Conteúdos Programáticos

Enquadramento concetual:
1. Igualdade, diversidade, cidadania.
2. Sexo e género.
3. Papéis sociais de género, paradigmas e estereótipos.
4. Linguagem como paradigma das (des)igualdades.
5. Coeducar para uma cidadania democrática.

Igualdade de Género:
1. As rotas do(s) feminismo(s) em Portugal – percurso 
histórico.
2. Orientações estruturantes para a igualdade entre 
homens e mulheres.
3. Mecanismos nacionais e internacionais para a 
promoção da igualdade de género.
4. Responsabilidade social das organizações da 
sociedade civil para a concretização da igualdade de 
género.

Roteiros temáticos de Género: Abordagem Social 
e jurídica
1. Dimensão pessoal e familiar.
2. Dimensão profissional.
3. Conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal.

4. Democracia paritária – poder político e tomada de 
decisão. 
5. Violência de género.
6. Saúde, direitos sexuais e reprodutivos.
7. Mainstreaming de género e ações positivas

Metodologias de Formação em Igualdade 
e Sugestões de Operacionalização: 
Utilização de métodos e técnicas promotoras 
da aprendizagem e facilitadoras da apropriação 
de conhecimento nas temáticas da igualdade 
de género, através da dinamização de diversas 
atividades grupais nas diferentes áreas da igualdade 
de género.

Boas práticas em Igualdade de Género na área da 
Cultura: 
Realização de diversas dinâmicas na área da 
Igualdade de Género nas quais se consiga a 
partilha de saberes e experiências por parte dos/
as formando/as e nas quais estes revelem uma 
apreensão dos conhecimentos adquiridos em 
módulos anteriores.

Carga Horária
58 horas

Competências a adquirir
No final desta formação os/as participantes deverão 
adquirir conhecimentos e qualificações enquanto 
atores e decisores estratégicos na temática de 
Igualdade de Género.

Modalidade de Formação
Formação contínua, presencial.

Metodologias Utilizadas
Experimentais, participativas, interativas e 
expositivas.

Tipo de Avaliação
Avaliação teórico-prática dos conhecimentos.

  


