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Curso:  Intervenção em abuso sexual de crianças e jovens 
 
Carga horária total: 18 horas 
 
Datas:  7,8,9, 15 e 18 de Junho 
 
Horário: 09:30 – 13:30 
 
Local: Plataforma Zoom 
 
Destinatários/as: Esta ação de formação destina-se a profissionais com intervenção na área da 

Infância e Juventude. 

 
Nº de formandos/as: 25 (Máximo) 
 
Objetivo Geral 

Desenvolvimento de competências técnicas que permitam implementar respostas adequadas 

e concertadas em situações de abuso sexual infantil. 

 
Objetivos específicos  
 
Pretende-se que os/as formandos/as possam:  
- Aumentar conhecimentos sobre a problemática do Abuso Sexual Infantil;  
- Treinar competências para desenvolver reações adequadas face a uma revelação de abuso 
sexual infantil;  
- Implementar estratégias de intervenção na área do Abuso Sexual Infantil. 
 
Matriz Curricular 
 

Módulos 
 

N.º 
horas 

1  Abuso sexual infantil: Enquadramento 
1. Definições; sinais/comportamentos; caracterização do problema: dados sobre 
incidência e prevalência, enquadramento legal/Convenção de Lanzarote 
2. As vítimas de abuso sexual: características; sintomas; sequelas; o processo de 
grooming 
2. Os agressores sexuais: características; definições; ciclo do abuso 
3. As famílias que vivenciam situações de abuso sexual: características; reações 
face ao conhecimento do abuso/revelação 
4. O processo de revelação e o seu impacto na rede profissional 

  

 
 
 

4 H 

2 Intervenção socioterapêutica com famílias de crianças vítimas de abuso sexual 
infantil  
1. O processo de intervenção sociojudiciária;  
2. As categorias de abuso sexual; Modelos explicativos 

 
 

4H 
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3. As dinâmicas familiares no abuso sexual intrafamiliar;  
4. Fases do processo familiar do abuso sexual intrafamiliar;  
5. Características familiares;  
6. Dinâmicas conjugais nas famílias sexualmente abusivas;  
7. Processo de intervenção socio terapêutica com a família: avaliação e 
intervenção 
8. Intervenção na rede social de apoio à família (formal e informal).  
 

3 A intervenção multissetorial em situações de abuso sexual infantil  
1. O processo de intervenção sociojudiciária e a perspetiva multissetorial;  
2. Receção e tratamento das sinalizações de abuso sexual: da sinalização ao 
diagnóstico;  
3. A sinalização de suspeitas com e sem revelação: suspeitas de 1ª e suspeitas de 
2ª linha;  
4. Priorização de situações;  
5. O processo de intervenção em situações de revelação (suspeitas de 2ª linha);  
6. O processo de avaliação das situações de abuso sexual e o estabelecimento 
de objetivos do acordo multissetorial: procedimentos; articulação interserviços 
 

 
 

5 h 

4 Intervenção psicoterapêutica com vítimas  
1. Avaliação desenvolvimental da criança/jovem;  
2. Avaliação dos factos;  
3. Avaliação das dinâmicas traumáticas;  
4. Avaliação de sintomatologia específica;  
5. Avaliação do ajustamento global da criança;  
6. Avaliação de apoio e ajustamento familiar;  
7. Avaliação do risco;  
8. Tipos e conteúdos do acompanhamento terapêutico de crianças e jovens 

 

 
 
 

5h 

Total 18 H 

 
 

Metodologia:  
 
Regime de avaliação/certificação: Aos/às formandos/as que realizem as actividades propostas 
pelo/a formador/a e não excedam o limite de faltas, é atribuído um certificado de 
participação. 
 
Regime de faltas: Até 20% do total das horas da ação 
 
Formador/a: Paulo Pelixo 
 
Valor da inscrição: 50 € (20% desconto para sócios 15% desconto de grupo para 3 ou mais 
profissionais da mesma instituição) 
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Forma de Pagamento:  Transferência bancária para o IBAN APF (Banco Montepio):  
PT 50 003 0036 0000 99105929202 89. 
Enviar comprovativo para mail: formacaoapfalentejo@gmail.com 
 
Forma de inscrição: aceder ao Link de Inscrição 
 
Data limite para inscrição:05 de junho 
 
Contactos: 
formacaoapfalentejo@gmail.com 
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