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Em setembro os Workshops do Projeto Maria estão de regresso.
O primeiro realiza-se dia 18 de setembro, entre as 10h00 e as 17h00, no Centro de Inovação e
Competências da Floresta (SerQ) – Zona Industrial, em Sertã.
Dinamizado por Dália Costa, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da
Universidade de Lisboa, a iniciativa decorre sob o tema “Vítimas Particularmente Vulneráveis”
e tem inscrições abertas até dia 12 de setembro.
A 20 de setembro decorre mais um workshop dedicado às “Questões legais da Violência
Doméstica”, entre as 10h00 e as 17h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho em
Constância.
O dia será dinamizado por Elisabete Brasil, jurista da União de Mulheres Alternativa e Resposta
e tem inscrições abertas até dia 13 de setembro.
Para fechar o mês, a 30 de setembro, o projeto Maria chega a Alcanena em concreto ao
auditório da Câmara Municipal, ente as 10h00 e as 17h00, com o tema “Supervisão e
Burnout”.
A ação será dinamizada por Ricardo Baúto e Barbara Fernandes, do Laboratório de Ciências e
Psicológicas Egas Moniz e conta com inscrições abertas até dia 23 de setembro.
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O “Projeto Maria” é uma iniciativa da CIM do Médio Tejo, que visa criar uma estratégia
integrada de intervenção para a área da violência doméstica e de género no Médio Tejo.
O público-alvo serão todos/as os/as agentes locais: técnicos/as que intervêm nas estruturas de
apoio e acompanhamento a vítimas de Violência Doméstica; técnicos/as dos municípios da
área da ação social; CPCJ; PSP; GNR; Segurança Social; IEFP; Bombeiros; Profissionais das
respostas de saúde; Procuradorias da República; Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais - equipa do Médio Tejo; Santa Casa da Misericórdia; Cruz Vermelha Portuguesa e
Associações Locais.
Todas as inscrições devem ser efetuadas através do email formacaocimt@cimt.pt.
O “Projeto Maria” é financiado pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego
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