Centro de Competências Jurídicas do Estado

Ação de formação
“Assédio sexual e moral no local de trabalho – uma realidade”
29 de outubro de 2019
Horário

Programa

09h00 – 09h30

Receção das pessoas participantes

09h30 – 11h00

Práticas de assédio sexual e moral no local de trabalho:
- Os indicadores por grupo etário, por categoria
profissional, por nível de escolaridade, por
dimensão da organização, por sector de
atividade
- Reações ao assédio sexual

11h00 – 11h15

Pausa para café

11h15 – 12h45

Práticas de assédio sexual e moral no local de trabalho
(conclusão):
- O assédio moral
- Prevenir e intervir

12h45 – 13h00

Debate

Formador(a)

Local/ Morada

Dália Costa
Bernardo Coelho

Auditório
Presidência do Conselho de Ministros
Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2
1399-022 Lisboa

Dália Costa é Doutorada em Sociologia da Família, Mestre em Sociologia,
tem Pós-graduação em Ciências Criminais e é licenciada em Política Social.
Investigadora integrada, cocoordenadora e fundadora do CIEG/ISCSP,
Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas -Universidade de Lisboa, onde coordena e
participa em projetos de investigação, com financiamento nacional ou
internacional.
Tem várias publicações, incluindo artigos científicos, capítulos de livros e
livros.
Professora Auxiliar no ISCSP, onde leciona desde 1996 disciplinas em
Doutoramentos (Estudos de Género e Sociologia), Mestrados (Política
Social; Família e Género), Licenciaturas (Sociologia; Serviço Social) e
Cursos de pós-graduação (Igualdade de Género; Antropologia Biológica e
Forense e Ciências Forenses).
Coordenadora da Pós-graduação em Criminologia e Reinserção Social, no
ISCSP.
Coordenadora executiva do Curso de Formação especializada em Igualdade
de Género (CIEG e iFor/ISCSP).
daliacosta@iscsp.ulisboa.pt

Bernardo Coelho é sociólogo, professor assistente convidado no ISCSP da
Universidade de Lisboa, investigador e membro fundador do CIEG-ISCSP
da Universidade de Lisboa (Centro Interdisciplinar de Estudos de Género).
Os seus principais interesses de investigação são sociologia da família,
género, relações íntimas e sexualidade, sociologia dos mercados financeiros,
e planeamento e avaliação de projetos no domínio ou com impacto de
género.
Participa em projetos de investigação de âmbito nacional e internacional.
Consultor de organizações internacionais na área da igualdade de género e
mainstreaming de género.
É autor e co-autor de diversos artigos e capítulos em livros. Publicou um
livro sobre prostituição em 2009. Doutorando no ISCTE-IUL tendo como
tema de pesquisa a prostituição, as acompanhantes e os seus clientes.

