
Objectivo: Fornecer aos destinatários os conteúdos teóricos e práticos, auxílios para o reconhecimento dos sinais 

de sofrimento da criança, indicadores de abuso, que requerem a intervenção de profissionais qualificados. 

Curso de Intervenção em Abuso Sexual de 

Crianças e Jovens (14h) 

 Cantanhede 

Horários:  9/01  (10h00- 13h/14h – 19h); 10/01 (09h00-13h/14h00 – 16h) 

 Programa 

1. Conhecer a problemática 

- Definições; Extensão do fenómeno; 

Enquadramento legal; Vítimas, famílias e 

agressores/as; Revelação de experiências 

abusivas. 

2. Intervir na rede profissional 

- Processo de intervenção: princípios e 

objetivos; Receção de sinalizações; Diagnóstico 

de crianças e jovens; Tipologias de suspeitas; 

Articulação multissetorial em abuso sexual 

infantil. 

3. Intervir com vítimas 
- Sequelas; Trauma; Processo de avaliação; 
Planificação da intervenção; Intervenção 

educativa e terapêutica. 

Inscrições: http://bit.ly/2AOtREi   (Data limite de inscrição 20 de Dezembro 2019). 

Destinatários: Profissionais 

com intervenção com famílias 

na área da infância e 

juventude. 

  Valor: 75 euros Nib: 0036.0000.99105929202.89 - Montepio  

(Profissionais com desconto de 20% sócios APF) 

 (Solicita-se  obrigatoriamente o envio do comprovativo de pagamento para o 

mail: apfcentro@sapo.pt) 

Notas Curriculares dos Formadores 

Patrícia Claudino—Licenciatura e Máster em Arteterapia transdisciplinar 

e desenvolvimento humano. Integrou o Centro de Apoio Familiar e 

aconselhamento Parental, na equipa especializada em abuso sexual 

infantil, onde desenvolveu intervenção com crianças e jovens vítimas de 

abuso sexual, famílias e agressores sexuais (12A). Formadora e 

Supervisora nas áreas do abuso sexual infantil, intervenção familiar aos 

núcleos de apoio a crianças e jovens em risco na ARS Algarve, Alentejo e 

Centro. Atualmente integra o núcleo de supervisão técnica do distrito de 

Évora para o SNIPI – sistema nacional de intervenção precoce na 

infância. 

Paulo Pelixo— Licenciatura em Psicologia e Mestrado em Psicologia 

Clínica e da Saúde. Tem formação em Ludoterapia centrada na criança e 

Pós-Graduação em Sexologia Educacional. Atualmente, encontra-se a 

frequentar a formação de Somatic Experiencing – intervenção somática 

em trauma. Integrou uma equipa especializada em intervenção em 

abuso sexual infantil durante 9 anos, tendo trabalhado com crianças e 

jovens vítimas, famílias e também com agressores sexuais. Desenvolveu 

várias ações de formação sobre intervenção em abuso sexual infantil 

junto de diversas entidades, tais como a ARS Centro, Alentejo e Algarve.  

9 e 10 de janeiro 2020 


