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contactos e inscrições

ISPA - DFP

Rua Jardim do Tabaco, 34

1149-041 Lisboa

Telefone: 218 811 785

e-mail: dfp@ispa.pt

mais informações:

www.ispa.pt

4 de Junho a 16 de Julho 2009

ACOLHIMENTO
DE EMERGÊNCIA
DE CRIANÇAS
EM RISCO

3.º 
cu

rs
o

Esta acção de formação apoia a Crescer Ser/Associação
Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família



acolhimento de emergência de crianças em risco

3.º curso

DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, 

animadores sócio-culturais, médicos e enfermeiros

OBJECTIVOS
• Melhorar o conhecimento sobre a vivência emocional

da criança acolhida
• Aprofundar as metodologias de observação

da interacção criança-pais
• Desenvolver as competências sobre trabalho terapêutico 

em acolhimento institucional

PROGRAMA
• Crianças em risco  – Vivências emocionais (3h)
• Lei de promoção e protecção e enquadramento 

legislativo na área da protecção da infância (3h)
• Apego, separação e perda (3h)
• O papel da família no acolhimento de crianças

e jovens (3h)
• O meio social como espaço terapêutico (3h)
• Processo, rotinas e papéis (3h)

DURAÇÃO
• 18 horas

METODOLOGIA
• Exposição teórico-prática, discussão de casos

FORMADORES
• Dr. Tiago Sousa Mendes

(Psicólogo clínico. Doutorando do Centro de Estudos 
Psicanalíticos da Universidade de Essex. Consultor
de instituições de acolhimento)  

• Dr. Pedro Vaz Santos
(Psicólogo clínico da Área da Infância e Juventude
da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Consultor
de instituições de acolhimento)

• Dr. Paulo Guerra
(Juiz do Tribunal de Família e Menores de Coimbra)

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às 5.as feiras, das 18:30h às 21:30h, 
nos seguintes dias:

Junho: 4, 18 e 25
Julho: 2, 9 e 16

CERTIFICAÇÃO
Os formandos terão acesso a um certificado de formação 
em Acolhimento de Emergência de Crianças em Risco, 
desde que frequentem, pelo menos, 5 sessões de 
formação (90%), uma vez que se trata de formação 
presencial.

FORMAÇÃO AVANÇADA EM ACOLHIMENTO
DE CRIANÇAS E JOVENS

Poderão ter acesso a Certificado de Formação Avançada 
em Acolhimento de Crianças e Jovens os formandos 

certificados nesta acção de formação
e que tenham frequentado ou venham a frequentar

as seguintes 3 acções:

• Intervenção Terapêutica e Educativa
em Unidades de Acolhimento

• Gestão e Liderança em Instituições
de Acolhimento

• Trabalho com Grupos em Acolhimento
de Crianças e Jovens

INSCRIÇÕES
(Limitadas a 20 formandos)

No acto de inscrição é necessário
comprovar habilitações.

Em caso de desistência, só haverá lugar
a reembolso quando for comunicada

até 28 de Maio de 2009

TOTALIDADE

190 €100 € x 2 mens.

FRACCIONADA
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