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APRESENTAÇÃO

Apesar do amplo debate e da evolução dos conhecimentos sobre os abusos sexuais a menores, ainda 
subsistem muitos mitos e ideias erradas face a este tipo de maltrato. De qualquer modo, este mesmo debate, 
ao quebrar o silêncio, coloca um desafio aos/às profissionais que intervêm na área da saúde mental, pois 
são chamados/as a dar respostas nas várias etapas, da sinalização ao tratamento. Neste sentido, 
necessitam de adquirir as ferramentas metodológicas e técnicas para responder de forma especializada 
a este repto. 
A suspeita de uma situação de abuso sexual exige um processo de avaliação célere e rigoroso que, 
embora centrado na criança ou adolescente, deve abranger os diversos sistemas onde esta se insere. 
Exige também metodologias específicas que permitam elicitar um relato o mais completo possível, 
permitindo identificar se a criança está a ser ou foi abusada (ou se está em risco de o ser) e, se sim, por 
quem. A subsequente sistematização da informação e respectiva devolução às entidades competentes deve 
ser efectuada de forma igualmente rigorosa, na forma de um relatório claro e preciso.

Pretende-se que no final do curso os/as formandos/as sejam capazes de:
» Compreender o conceito de abusos sexuais desde uma variedade de perspectivas;  
» Confrontar mitos e crenças erradas com conhecimentos científicos; 
» Reconhecer o impacto do abuso sexual sobre os indivíduos e as instituições;
» Analisar as dinâmicas que dificultam a sinalização do abuso sexual a menores;
» Realizar um processo de avaliação face à suspeita de uma situação de abuso sexual, envolvendo diversas 
metodologias;
» Realizar relatórios forenses adequados.

DESTINATÁRIOS

» Profissionais de instituições de acolhimento de menores e técnicos de Comissões de Protecção de 
Menores;
» Estudantes e licenciados em qualquer uma das seguintes áreas: Psicologia, Medicina, Educação, 
Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Social, entre outras.

1. Conceito, incidência e prevalência de abusos sexuais a menores em Portugal e no estrangeiro;
2. Características dos abusos sexuais, da vítima e do agressor;
3. Modelos explicativos do comportamento do agressor;
4. A legislação portuguesa;
5. As consequências físicas e psicológicas dos abusos sexuais a menores;
6. Sinalização e revelação do abuso sexual;
7. Avaliação de crianças vítimas de abuso sexual: enquadramento;
8. Protocolos de entrevista;
9. Auxiliares ao processo de avaliação;
10. Avaliação da capacidade e dever de testemunhar;
11. Avaliação da credibilidade do testemunho;
12. Avaliação do ajustamento global da criança e das dinâmicas familiares;
13. Elaboração de relatório forense.

Professora Doutora Marisalva Fávero - Licenciada em Psicologia e doutorada em Psicologia (programa 
de Sexologia) pela Universidade de Salamanca. É psicoterapeuta psicodramatista (Núcleo de Estudos 
Psicodramáticos de Florianópolis, Brasil). É terapeuta sexual e técnica de Educação Sexual. É sócia da 
Sociedade Portuguesa de Sexologia, Membro da World Association for Sexual Health (WAS) e da 
Asociación Española de Psicodrama. No Instituto Superior da Maia, onde é docente e investigadora, 
coordena diversos projectos de investigação na área das agressões sexuais e da sexualidade ao longo do 
ciclo vital. É formadora na área das agressões sexuais a menores e sexualidade ao longo do ciclo vital. 
Apresentou vários trabalhos científicos em congressos nacionais e internacionais na área da sexualidade e 
da vitimologia. É autora do livro “Sexualidade infantil e abusos sexuais a menores”, CLIMEPSI, 2003, e 
co-autora do livro “Vitimologia: Ciência e activismo”; Almedina, 2010. 
Dra. Rute Agulhas - Psicóloga, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, terapeuta familiar. Doutoranda 
no ISCTE-IUL. Docente universitária. Psicóloga consultora na Delegação-Sul do Instituto Nacional de 
Medicina Legal, I.P. Intervenção na área dos maus-tratos e abuso sexual de crianças e adolescentes 
desde 1998.
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