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Datas: 20, 27 de Setembro e 4 de Outubro de 2019 

Carga horária total: 18 horas 

Horário: 10h00/13h00 e 14h00/17h00 

Local: Edificio da Junta de Freguesia do Bacelo 

Objectivo geral: Pretende-se aumentar conhecimentos sobre o enquadramento 
legal do abuso sexual, definição, compreensão das dinâmicas individuais, familiares 
e sociais e sistematização de um processo de avaliação. 

Objectivos específicos: 

 Distinguir entre os crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra a 
autodeterminação sexual. 

 Definir o abuso sexual enquanto forma de mau trato. 

 Descrever as principais características individuais e dinâmicas familiares e sociais 
associadas a esta forma de mau trato. 

 Identificar as especificidades de um processo de avaliação que envolve a criança, a 
família e o sistema de justiça. 

 Desenhar um protocolo de avaliação, numa perspectiva de articulação 
interdisciplinar e interinstitucional. 

 Distinguir entre a avaliação da competência para prestar testemunho e a avaliação 
da credibilidade das declarações. 

 Identificar as orientações para a elaboração de um relatório forense. 

Conteúdos Programáticos: 

 Enquadramento legal dos crimes de natureza sexual. 

 O abuso sexual enquanto forma de mau trato:         

o Conceptualização do abuso sexual 

o Indicadores e consequências 

Curso “Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 
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o Dinâmicas individuais, familiares e sociais 

 Processo de avaliação: 

o A criança e adolescente enquanto testemunha 

o Protocolos de entrevista (junto da criança/adolescente alegadamente vítima e da 
família) 

o Metodologias auxiliares e complementares ao processo de avaliação 

 Avaliação da competência para prestar testemunho e avaliação da credibilidade das 
declarações. 

 Orientações gerais para a elaboração de relatório forense. 

Metodologia: Exposição de conteúdos, análise e discussão de casos práticos, role-
playing. 

Formadora: 

Dra. Rute Agulhas - Licenciada em Psicologia (área clínica) pela FPCE-UL, 
Terapeuta de crianças e adolescentes (Associação Portuguesa de Terapias 
Comportamentais e Cognitivas) e Terapeuta Familiar (Sociedade Portuguesa de 
Terapia Familiar). Experiência na área dos maus tratos em crianças e adolescentes, 
acompanhamento familiar e avaliação psicológica forense. Psicóloga Consultora na 
Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal. I.P. 

Valor: 150€ - Não sócios APF / 120€ - Sócios da APF 

Pagamento: Sinalização de 50% no momento da inscrição e 50% no 1º dia da 
formação.  

IBAN: PT50 0036 0000 99105929202 89 (enviar comprovativo de pagamento) 

Inscrições através do Link 

https://forms.gle/ZaDfoBqPXRvK4Fs87 

Contactos: APF Alentejo  

Email: formacaoapfalentejo@sapo.pt 
Av. D. Leonor Fernandes, nº 91 r/ch, 7005-393 Évora 
Tel: 912950609 
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