“Práticas Restaurativas na proteção das crianças e jovens – o
poder das famílias”
A “prática restaurativa” é um conceito usado para descrever comportamentos, interações e abordagens que
ajudam a construir e manter relações positivas e saudáveis, resolver dificuldades e reparar danos em
contextos onde houve conflito. A abordagem restaurativa baseia-se na justiça restaurativa, uma prática
utilizada nos sistemas de justiça ocidentais desde o seu desenvolvimento na década de 1970.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Conceito de justiça restaurativa e práticas restaurativas (Raízes, valores e filosofia das práticas
restaurativas);
2. Princípios restaurativos (colaboração, autonomia, flexibilidade, participação de todos, justiça, não
discriminação, respeito, honestidade, confiança, cuidado mútuo);
3. Abordagens sensíveis ao trauma e à interculturalidade;
4. Campos e contextos de aplicação;
5. Processos (diálogo restaurativo, círculos restaurativos, conferências de família).

OBJETIVO GERAL
No final da formação os técnicos estarão aptos a identificar de forma estratégica quando e
como aplicar práticas restaurativas na intervenção familiar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar formas de intervenção restaurativa na resolução de conflitos e na reparação de
danos;
- Definir estrategicamente o tipo de intervenção a partir do conceito de práticas restaurativas;
- Organizar e aplicar formas de diálogo, círculos e conferências restaurativas na intervenção
familiar.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Métodos ativos com exercícios práticos, individuais ou em grupo, de forma a promover a participação e o envolvimento
dos/as formandos/as.

Datas:

INSCRIÇÃO 30€

16, 18, 23 e 25 de
maio

PÚBLICO-ALVO Equipas Técnicas da CPCJ Restrita e Alargada.

Horário:

ÁREA DE FORMAÇÃO 090 – Desenvolvimento Pessoal.

09h30-12h30

Duração:

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização.

12h

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância (ZOOM).

Local:

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | N.º de ordem

Plataforma ZOOM

de receção da inscrição.

Formadora:
Isabel Oliveira

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do

Licenciada em Direito
pela Universidade de
Coimbra; Pós- graduação
em Direito do Consumo;
Curso de Mediação
Escolar (2004); Mediação
de Conflitos (2003-2004);
Mediação laboral (2007);
Mediação Penal (2010);
Mediação Familiar
(2010); Practitioner de
PNL – Programação
Neurolinguística (2009);
Master em PNL –
Programação
Neurolinguística (2010);
Formação em mediação
Narrativa (com Sara
Cobb, 2012 e 2015) e em
Círculos Restaurativos
(com Brian Steels).

totalda duração da ação e aproveitamento no final da formação.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: https://forms.gle/Sy3iPM7CnEJtPMdQ8
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por
transferência

bancária

(mediante

envio

do

respetivo

comprovativo).

Posteriormente, será enviado o link para acesso à formação.
As inscrições são limitadas a 30 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 13 de maio, para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Castelo Branco
Edifício do IPDJ – Rua Dr. Francisco José Palmeiro |6000 - 230 Castelo Branco
Telemóvel: 272328333| E-mail:castelobranco@eapn.pt

