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ABUSOS SEXUAIS DE CRIANÇAS
E JOVENS
Duração: 10 horas

APRESENTAÇÃO
As denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes são cada vez mais frequentes. Estes crimes estão
sujeitos à perícia psicológica, que implica por parte do técnico um treino especializado com a utilização de várias
técnicas na recolha de informação. O vasto leque de investigação científica permite-nos conhecer os mais
complexos aspetos relacionados com a dinâmica do abuso sexual, assim como, delinear as linhas mais
adequadas e atualizadas de intervenção. A conceção deste curso pretende promover o desenvolvimento de
competências técnicas e relacionais necessárias a uma avaliação e intervenção sérias e eficazes, quando
confrontados com questões relacionadas com o abuso sexual de crianças e jovens.
OBJETIVOS
- Promover um maior conhecimento sobre as questões relacionadas com a sexualidade e o abuso sexual.
- Promover o confronto de mitos e ideias erradas com conhecimentos científicos.
- Reconhecer o papel da Psicologia no Sistema Judicial e as especificidades da avaliação psicológica forense de
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.
CONTEÚDOS
- Enquadramento da problemática dos abusos sexuais – conceitos, incidência e prevalência.
- Principais modelos explicativos do comportamento do agressor.
- Indicadores físicos, psíquicos, sexuais e sociais dos abusos sexuais.
- Consequências a curto e a longo prazo dos abusos sexuais.
- Fatores que agravam as consequências dos abusos sexuais.
- Contextualizar o papel do psicólogo no Sistema Judicial.
- Enquadramento legal e conceptual.
- O processo de avaliação psicológica forense.
- Instrumentos utilizados na avaliação psicológica forense.
- Estudo de casos.

DESTINATÁRIOS
Estudantes universitários e licenciados das áreas da Psicologia, Saúde, Criminologia, das Ciências Sociais,
Direito, Policias, Profissionais da Carreira Judiciária e áreas afins ou equivalente legal.

FORMADORES
Mestre Teresa Cunha - Psicóloga Clínica, Sexóloga e Formadora no IPNP. Colaboradora em escolas de ensino
básico e secundário na dinamização de ações de sensibilização na área da educação para a sexualidade e de
projetos de educação sexual. Licenciatura em Psicologia pelo ISMAI. Mestrado em Sexologia pelo ISMAI.
Especialização Interdisciplinar em Direito das Crianças pela Universidade Católica Portuguesa. Formadora
certificada pelo IEFP e pelo CCPFC nas áreas de Psicologia e Práticas de Educação para a Saúde (Educação
Sexual). Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Professora Doutora Telma Almeida - Doutorada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho. PósGraduada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho. Licenciada em Psicologia Clínica pela
Universidade Fernando Pessoa. Professora Auxiliar no Instituto Superior Ciências da Saúde Egas Moniz.
Psicóloga Forense no ServPsi - Serviço de Psicologia da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, onde
trabalha no domínio da avaliação e intervenção com vítimas de crime. Investigadora na área da Vitimologia, com
interesse particular pelo estudo da vitimação infantil.

