FICHA DE INSCRIÇÃO
Para formalizar a sua inscrição no congresso, preencha os campos seguintes com os dados solicitados e atenda àqueles que são de
preenchimento obrigatório (assinados com um *). A confirmação da inscrição, que será realizada para o e-mail indicado nesta ficha, está
sujeita à verificação prévia dos dados necessários, bem como à confirmação do pagamento do valor da inscrição.

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS
Nome completo *
Data de nascimento
Contacto telefónico *
Morada *
E-mail *
Número de contribuinte *
Profissão / Ocupação
Entidade patronal

DADOS PARA FATURAÇÃO
No caso de os dados para emissão do recibo da inscrição serem distintos dos que assinalou no campo anterior, por favor, indique-os de
seguida:
Nome/Entidade *
Morada *
Número de contribuinte *
O pagamento da inscrição, no valor de 10,00€, deverá ser efetuado por transferência bancária para o seguinte IBAN: PT50 0035 0135
00008734330 49 (CGD). O comprovativo do pagamento deve ser anexado à presente Ficha de Inscrição e ambos os documentos deverão
ser enviados para o seguinte endereço de correio eletrónico: cipcj@outlook.pt
O recibo da inscrição será entregue juntamente com a documentação cedida aos participantes nos dias do evento ou, em caso de
impossibilidade, enviado posteriormente.
A Comissão Organizadora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será partilhada com
terceiros, exceto os que, nos termos da lei, tenham competência para auditar e/ou fiscalizar a atividade das comissões de proteção de crianças e jovens
envolvidas na organização do evento e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com o mesmo.
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SESSÕES TEMÁTICAS
As sessões temáticas decorrerão simultaneamente, pelo que estão limitadas à capacidade das salas. A inscrição fica, também, sujeita a uma
distribuição equitativa dos participantes pelas sessões disponíveis.
Indique, para cada bloco de sessões temáticas, numerando de 1 (1ª opção) a 3 (3ª opção), a ordem de preferência relativamente àquelas
em que se pretende inscrever. No caso do último bloco, essa numeração será de 1 a 4, atendendo à existência de 4 sessões paralelas:
Ordem
(1 a 3)

Bloco das Sessões Temáticas Paralelas sobre “Parentalidade, responsabilidades parentais e conflito”
Promoção da coparentalidade positiva na transição para parentalidade
Algumas questões jurídicas inerentes às responsabilidades parentais
For2Parents - Programa de intervenção para pais em conflito coparental pós-separação ou divórcio

Ordem
(1 a 3)

Bloco das Sessões Temáticas Paralelas sobre “Realidades do perigo no espaço virtual”
Crianças e jovens: Usos e abusos no digital, como promover boas práticas?
Um caminho seguro por redes inseguras
Novas formas de vitimação on-line

Ordem
(1 a 3)

Bloco das Sessões Temáticas Paralelas sobre “Avaliação e intervenção no sistema de proteção e novos olhares sobre as
famílias”
Avaliação do risco: Aplicação e interpretação do instrumento Valórame
Acolhimento residencial em Portugal: Realidades, necessidades e desafios
O papel do pai na parentalidade e no desenvolvimento dos filhos
Bloco das Sessões Temáticas Paralelas sobre “Novas perspetivas e inovação na intervenção”
Reencontrar o silêncio interno: Os contributos terapêuticos da Musicoterapia, do Yoga e da Meditação
Mind full ou mindful? Os contributos terapêuticos do Mindfulness
Storytelling: A importância das histórias na formação das crianças e jovens
O Psicodrama e Sociodrama: O efeito terapêutico das diferentes perspetivas em palco
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Ordem
(1 a 4)

PROGRAMA SOCIAL – 17 de outubro de 2019
Neste campo, poderá, opcionalmente, reservar lugar nas diferentes atividades previstas no Programa Social, todas elas de caráter gratuito,
não havendo, também, necessidade de recurso a transportes, dada a proximidade dos locais a visitar em relação às salas onde o congresso
terá lugar. Assinale com um X as atividades em que se pretende inscrever.
X

Reserva:

Horário:

Merenda na Casa da Azenha

18h15

Visita guiada ao Museu de Olaria

18h45

Visita guiada à Torre de Menagem

19h15

OBRIGADO PELA SUA INSCRIÇÃO!

CONTACTOS
Para mais informações, visite o site oficial do congresso (https://3cipcj.wixsite.com/2019) ou contacte a Comissão Organizadora:
E-mail: cipcj@outlook.pt
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Esposende

Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Vila Nova de Famalicão

Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Vila Verde

Endereço: Rua Dr. José António
Pereira Peixoto Machado, n.º 165,
4750-309 Barcelos
Telf.: 253 822 113
Telm.: 915 288 415
E-mail: cpcj.barcelos@cnpdpcj.pt

Endereço: Rua Narciso Ferreira, n.º
108 R/C, 4740-281 Esposende
Telf.: 253 960 160
Telm.: 926 268 776
E-mail: cpcj.esposende@cnpdpcj.pt

Endereço: Rua Camilo Castelo
Branco, n.º 94, 1º andar Direito,
4760-127 Vila Nova de Famalicão
Telf.: 252 320 985
E-mail:
cpcj.vilanovafamalicao@cnpdpcj.pt

Endereço: Rua Dr. João Macedo da
Cunha, 4730-760 Vila Verde
Telm.: 961 578 265 / 968 514 743
E-mail: cpcj.vilaverde@cnpdpcj.pt
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Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Barcelos

