
Equipa de Formação

Maria Teresa Ribeiro (coordenadora)
Professora Associada da FP UL

Psicóloga. Terapia Familiar.

Lucinda Gomes
Docente de Mediação Familar no ISCSP.

Advogada

Maria José Vilaça
Psicóloga

Formadora em Teologia do Corpo.

Susana Costa Ramalho
Psicóloga e Psicoterapeuta

Docente convidada no ICF - UCP e no ISEC.

Como Apoiar?
O Famílias comVida é um projeto sem fins lucrativos, 
contando, para a realização da sua missão, com 
donativos e apoios de particulares e empresas. 
Abaixo deixamos o nosso NIB, no entanto, se desejar 
temos todo o gosto em dar-lhe mais informações, 
podendo contactar-nos pelo 
email: geral@familiascomvida.pt

NIB PT50 0033 0000 00254594155 05

O que espera o Famílias comVida?

Ao fim de um ano ter uma rede de orientadores 

Famílias comVida que garantam o serviço de 

proximidade e acolhimento às famílias da 

Diocese de Lisboa.

O que oferece o Famílias comVida nesta 

formação?

•  Formação de qualidade realizada por 

profissionais da área – feita à medida desta 

missão.

•  Acompanhamento espiritual e supervisão.

•  Possibilidade de adquirir competências para 

acolhimento, acompanhamento inicial e 

encaminhamento das famílias.

•  Oportunidade de fazer parte do projeto 

Famílias comVida.

•  Oportunidade de aprofundar a relação com 

Deus.

•  Oportunidade de contribuir para a promoção 

da família.

Programa geral do curso

•  A pessoa humana como ser familiar

•  Antropologia do Matrimónio e da Família

•  Modelos teóricos de estudo da família e 

implicações para a intervenção

•  Avaliação e intervenção Familiar (preventiva e 

terapêutica)

•  Questões éticas na intervenção familiar
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Orientadores
Famílias comVida



Onde?

Na sede do projecto Famílias comVida:

Rua Manuela Porto 12D

Carnide, Lisboa 

(Por detrás da esquadra de Carnide)

Metro: Carnide

Quando?

Um sábado por mês, de março de 2017 a 

fevereiro de 2018 (com pausa em agosto). 

7 horas por dia, total de 70 horas de formação 

anuais.

Horário:

9h30 - 12h30 | Almoço | 14h - 18h

Calendário:

• 25 de março

• 22 de abril

• 27 de maio

• 24 de junho

• 1 de julho

• 23 de setembro

Requisitos para a candidatura

•  Ser católico, referenciado por uma paróquia 

ou movimento da Diocese de Lisboa.

•  Ter preferencialmente formação superior em 

ciências sociais e humanas ou experiência 

equivalente.

•  Estar disponivel para assumir um 

compromisso com o projeto Famílias comVida.

•  Querer comprometer-se com a missão, 

valores e princípios do projeto.

O que é
o projecto
Famílias comVida?

Famílias comVida é um projeto que pretende 

criar uma rede de centros que ofereçam a todas 

as famílias, de forma próxima e direta, um 

espaço e um serviço de acolhimento, orien-

tação, acompanhamento e encaminhamento 

no âmbito das questões da família, segundo os 

critérios cristãos de construção e cuidado da 

família e da sociedade.

O que se pretende com esta formação? 

Formar orientadores Famílias comVida para 

acolher e encaminhar as famílias que recorram 

a este serviço.

A quem se destina esta formação? 

A pessoas (individuais e casais) que queiram 

prestar um serviço às famílias. Aberto a todas as 

pessoas da Diocese de Lisboa.

• 28 de outubro

• 25 de novembro

• dezembro (em dia a 

confirmar)

• 27 de janeiro

• 24 de fevereiro

Como candidatar-se?

Preencher a inscrição em 

www.familiascomvida.pt 

anexando os seguintes documentos:

Carta de recomendação do pároco ou 

responsável do movimento / associação

Carta de motivação pessoal

Curriculum Vitae

Termos e condições de candidatura

•  Data limite de candidatura: dia 5 de março.

•  Todos os candidatos estão sujeitos a uma 

entrevista pessoal durante o mês de março.

O Famílias comVida reserva-se o direito de seleccionar 

candidaturas tendo em conta a missão do projeto.

O Famílias comVida reserva-se o direito de cancelar a 

formação se não for preenchido o mínimo de 15 vagas.

Valor do curso:

O curso tem o custo de 550€ com tudo 

incluído: material para formação, almoço e 

coffee breaks.

Opções de pagamento:

Pagamento da totalidade do curso no acto 

de inscrição: 550€

Pagamento faseado:

•  No acto de inscrição - 150€

•  Até 1 de abril de 2017 - 200€

•  Até 30 de junho de 2017 - 200€
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