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CURSOCURSOCURSOCURSO    

INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIAINTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIAINTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIAINTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA    

A PERSPECTIVA LEGALA PERSPECTIVA LEGALA PERSPECTIVA LEGALA PERSPECTIVA LEGAL    

DATA TEMA FORMADORES 

20 JUNHO Módulo I - ÁREA CÍVEL 

Dra. Ana Rita Pecorelli 

Dra. Maria Isabel Freitas 

Procuradoras Adjuntas 

21 JUNHO 

Módulo II - LEI DE SAÚDE  MENTAL 

(LEI 36/98, DE 24 DE JULHO) 

Dra. Eliete Dias 

Procuradora da República 

22 JUNHO 

Módulo IV - ÁREA CRIME -  VIOLÊNCIA 

SEXUAL - NA  EMÁTICA DE  ABUSOS 

SEXUAIS E MECANISMOS DE DEFESA 

DAS VÍTIMAS  

Dra. Ana Paula Rodrigues 

Procuradora Adjunta 

27 JUNHO 
Módulo III - ÁREA DAS CRIANÇAS E 

JOVENS 

Dra. Fátima Silveira 

Procuradora da  República 

28 JUNHO 
Módulo V - ÁREA CRIME - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

Dra. Fernanda Alves 

Procuradora da República 

Horário: 

Das 13h30’ às 16h30’. 

Local:  

Hospital S. António dos Capuchos — AGF  Audi-
tório. 

Destinatários: 

Administradores Hospitalares, Médicos, Enfer-

meiros, Psicólogos, Assistentes Sociais. 

Inscrições: 

Ficha disponível na Intranet – Portal da AGF, ou 

nos Secretariados da AGF. 

As inscrições deverão ser entregues na AGF 

(instalações dos Hospitais dos Capuchos, S. José, 

Santa Marta, D. Estefânia, Curry Cabral). Na MAC 

devem ser enviadas para a AGF de S. Marta. 

Só os formandos selecionados serão contactados 

via telefone pela AGF. 
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Fundamentação: 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, através da Área de Gestão da Formação, tem desde o 

2º semestre de 2015, desenvolvido Conferências e Cursos em todos os Hospitais que visam 

dar informação e desenvolver competências práticas para prevenir, sinalizar e intervir adequa-

damente nos casos de violência, maus tratos e negligência em crianças, adultos e idosos.  

Neste curso, pretende-se abordar a perspetiva legal destas realidades, assim como, esclarecer 

os profissionais nos aspetos jurídicos da sua intervenção. 

Objetivos: 

Pretende-se que os participantes sejam capazes de,  em adultos: 

♦ Identificar as situações em que se deve sinalizar o MP;  

♦ Identificar  os casos em que deve existira interdição e a inabilitação; 

♦ Conhecer os deveres dos filhos perante os pais;  

♦ Diferenciar a Violência /negligência/abandono dos Idosos em contexto hospitalar;  

♦ Perceber o que sãos os Internamentos compulsivos em adultos; 

♦ Atuar em casos de Alta Clinica e recusa/abandono por parte dos cuidadores e/ou familia-
res;  

♦ Conhecer quais os deveres dos cuidadores com procuração; 

♦ Conhecer o direito de  Acesso aos dados e informação clínica por terceiros e as situação 
em que esse direito não se aplica.  

Em crianças e Jovens:  

♦ Conhecer a figura da tutela partilhada e as implicações da mesma;  

♦ Conhecer quando se justifica a aplicação de procedimentos de emergência;  

♦ Identificar os abusos emocionais/negligência;  

♦ Desenvolver procedimentos que assegurem a proteção das crianças em situações de vio-
lência doméstica ;  

♦ Identificar situações de Inimputabilidade criminal das crianças/ jovens;  

♦ Identificar quando se deve avançar para Internamentos compulsivos em menores;  

♦ Identificar abusos sexuais e mecanismos de defesa das vítimas; 

♦ O acesso aos dados e informação clínica pelos progenitores, em situação de lití-

gio; 

♦ Aspetos que deve conter um relatório clinico com fins judiciais. 

Programa: 

20 de Junho— Módulo I - ÁREA CÍVEL 

I. O regime das incapacidades e a sua forma de suprimento. 

1 - Os institutos da interdição e da inabilitação. 

2 - Os deveres dos filhos perante os pais. 

3 - A alta clínica e a recusa /abandono por parte dos cuidadores e familiares. 

4 - As figuras do mandato e da gestão de negócios. 

II. As alterações previstas ao regime local vigente - O projeto de lei nº 61/XII.    A salvaguarda de 
direitos do incapaz - Mandato e gestão e negócios. A tutela. A curatela. 

III. O acesso aos dados de saúde. 

IV. Boas práticas 

 

21 Junho — Módulo II - LEI DE SAÚDE MENTAL ( LEI 36/98, de 24 de Julho) 

I. Internamento compulsivo. 

II. Ministério público - suas competências e posição processual. 

III. Enquadramento legal da situação concreta que se apresentar, em geral. 

IV. Enquadramento da situação concreta na lei da saúde mental. 

V. Internamento compulsivo de adulto e menor - quem tem legitimidade para o requerer ou 
determinar - procedimentos 

 

22 de Junho— Módulo III - ÁREA CRIME - VIOLÊNCIA SEXUAL - NA TEMÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS E 
MECANISMOS DE DEFESA DAS VÍTIMAS  

I - Atuação das entidades de saúde. 

1—Intervenção junto das vítimas. 

2—Intervenção junto dos familiares 

II - Formas de intervenção social. 

1—Participação do crime. 

2—Intervenção junto das autoridades judiciárias e política criminal. 

III - Recolha de elementos probatórios. 

IV - Encaminhamento e proteção da vítima - Apoio psicossocial. 

V - Normas gerais de atendimento . Aspetos legais. 
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27 Junho — Módulo IV - ÁREA DAS CRIANÇAS E JOVENS 

I—Intervenção de promoção e proteção. 

1 -  Intervenção de promoção e proteção - Lei da promoção e proteção das crianças e 
jovens em perigo. 

1.1 — As entidades com competência em matéria de infância e juventude - Hospitais. 

1.2—As comissões de proteção de crianças e jovens - Processos de promoção e pro-
teção. 

1.3—O ministério público. 

1.4—Os tribunais - Secções de família e menores - Processos judiciais de  promoção e 
proteção. 

2 - Legitimidade da intervenção - Situações de perigo. 

2.1—Maus tratos físicos e psíquicos / violência doméstica. 

2.2—Vítimas de abusos sexuais. 

2.3—Saúde mental. 

3 - Procedimentos de urgência em situações de emergência - artigos 91º, 92º, da LPCJP. 

II—Intervenção tutelar educativa - Lei tutelar educativa. Considerações gerias e âmbito de 
aplicação - crianças entre os 12 e os 16 anos que praticam factos qualificados como crime. 

III—As responsabilidades parentais - O exercício em comum das responsabilidades parentais. A 
residência da criança e jovem / guarda partilhada. 

IV—Informação clínica. Exames médicos e perícias. 

28 Junho — Módulo V - ÁREA CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

I.  

1 - Questões conceptuais e evolução histórica do crime de violência doméstica. 

2 - Tipos de violência em adultos, crianças e idosos. 

3 - A denúncia do crime e a investigação criminal. 

4 - A intervenção dos órgãos de polícia criminal e do Ministério Público. 

5 - A defesa dos interesses da vítima - Procedimentos urgentes. 

6 - Afastamento da vítima da residência habitual. 

II. 

1 - Estruturas de atendimento. Acolhimento de emergência. Casas de abrigo. 

2 - Articulação entre as várias intervenções - O procedimento penal, o processo de promo-
ção e proteção e as providências tutelares cíveis. 

 

Metodologia:  

Sessões teórico-práticas, com esclarecimento de dúvidas e discussão de         situações reais. 

Certificação:  

Só os formandos com 95% de assiduidade terão direito a certificado. 

Comissão Organizadora:  

Área de Apoio Social 

Dr.ª Maria Augusta Correia Lopes – Coordenadora. 

Dr.ª Maria Inês Lopes A. Espírito Santo 

Área de Gestão da Formação 

Dr.ª Ana Cristina Andrade —Administradora Hospitalar - Coordenadora da AGF. 

Coordenador Pedagógico: 

Dra. Ana Vaz Pereira, Técnica Superior, Área de Gestão da Formação —Hospital de Santa Marta. 

Secretariado:  

Aurora de Castro – AGF- HSM   

aurora.castro@chlc.min-saude.pt 

Ext. 41298        Fax-213594266. 


