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09h00 AberturA do SecretAriAdo

10h00 SeSSão de AberturA

10h30 MeSA redondA - A execução dAS penAS e MedidAS privAtivAS dA liberdA-
de: trAtAMento penitenciário e reinSerção SociAl
Moderador: Hernâni Vieira (ePSCB)

iSaBel antuneS e Jorge Monteiro (dgSP)
a diferenCiação da interVenção téCniCa eM Meio PriSional: do Modelo àS PrátiCaS

Sandra de JeSuS e CriStina roCHa (ePSCB)
PrograMa de interVenção eStruturada na ProBleMátiCa eSPeCífiCa do alCooliSMo: ProJeto 
Piloto no e.P. de Santa Cruz do BiSPo

Manuel JoSé raMoS da fonSeCa (Juiz do teP)
o Juiz de exeCução daS PenaS e a reinSerção SoCial

MarCuS Steele (defenSor PúBliCo do eStado do rio de Janeiro)
a exeCução da Pena no BraSil

Sandy WatSon (HM PriSon WoldS, united KingdoM  –  CHildren & faMilieS Manager)
reduCing re-offending By WorKing WitH faMilieS; exaMPleS of good PraCtiCe By g4S Care 
& JuStiCe SerViCeS and a grundtVig euroPean PartnerSHiP

13h00 AlMoço

14h30 pAleStrA - profiling criMinAl
Moderador: fernando alMeida (iSMai/ iCBaS)

Brent turVey (forenSiC SCientiSt/ Profiler, CriMinologiSt, Bond uniVerSity, SitKa, 
alaSKa)

16h00 coffee breAk

16h30 pAleStrA (cont) - profiling criMinAl
Moderadora: tânia KonValina-SiMaS (iSMai)

Brent turVey (forenSiC SCientiSt/ Profiler, CriMinologiSt, Bond uniVerSity, SitKa, 
alaSKa)

18h00 aPreSentação, PeloS autoreS/aS, do liVro interVenção PSiCológiCa e SoCial CoM VítiMaS 
(editora alMedina. Coordenação CientífiCa: Prof. doutora Sofia neVeS, iSMai).

programa Sexta-Feira • 9 de novembro

CHUC – Centro HoSPitalar uniVerSitário de CoiMBra; DGRS – direção geral de reinSerção SoCial; DGSP – direção geral 
doS SerViçoS PriSionaiS; EPPF – eStaBeleCiMento PriSional de PaçoS de ferreira; EPSCB – eStaBeleCiMento PriSional de Santa 
Cruz do BiSPo; FPCEUP – faCuldade de PSiCologia e de CiênCiaS da eduCação da uniVerSidade do Porto; ICBAS – inStituto 
de CiênCiaS BioMédiCaS aBel Salazar; INML – inStituto naCional de MediCina legal; ISMAI – inStituto SuPerior da Maia; 
ISPAL – inStituto SuPerior de PSiCologia aPliCada de liSBoa; TEP – triBunal de exeCução daS PenaS; UBI – uniVerSidade da 
Beira interior; UFP – uniVerSidade fernando PeSSoa; UL – uniVerSidade luSófona; ULP – uniVerSidade luSíada do Porto; 
UM – uniVerSidade do MinHo; UP – uniVerSidade do Porto; UPIDH – uniVerSidade PortuCalenSe infante d. Henrique; USAL 
– uniVerSidade de SalaManCa.



09h30 MeSA redondA - AvAliAção do riSco
Moderadora: Helena grangeia (iSMai)

Helena grangeia (iSMai)
aValiação do riSCo eM CaSoS de StalKing

olga Cruz (iSMai)
ConSuMo de SuBStânCiaS: fator de riSCo de ViolênCia?

Carla antuneS (ul)
aValiação do riSCo eM CaSoS de aBuSo Sexual

tereSa Braga (uM)
aValiação do riSCo de JoVenS delinquenteS

10h45 coffee breAk

11h00 MeSA redondA – AvAliAção do riSco
Moderadora: olga Cruz (iSMai)

franCiSCo naValHo (dgrS)
aValiação do riSCo e neCeSSidadeS de reinSerção SoCial

fernando Vieira (inMl)
HCr-20 – CaSoS PrátiCoS

13h00 AlMoço

14h30 MeSA redondA – intervenção pSicológicA coM vítiMAS
Moderadora: Sofia neVeS (iSMai)

Sofia neVeS (iSMai)
interVenção PSiCológiCa CoM MulHereS VítiMaS de tráfiCo HuMano Para finS de exPloração 
Sexual

anita SantoS (iSMai)
teraPia narratiVa de reautoria CoM VítiMaS de ViolênCia doMéStiCa

franCiSCo MaCHado e MárCia MaCHado (iSMai)
PreVenção da ViolênCia eSColar

nuno Carneiro (uM)
interVenção PSiCológiCa Junto de VítiMaS de ViolênCia eM CaSaiS do MeSMo Sexo: PenSar e 
agir Contra a norMatiVidade

16h00 coffee breAk

16h30 pAleStrA
Moderador: fernando alMeida (iSMai/ iCBaS)

Pinto da CoSta (uP/ ulP/ uPidH/ iSPal)
inVeStigação CriMinal na Modernidade

17h00 SeSSão de encerrAMento

Sábado • 10 de novembro

CHUC – Centro HoSPitalar uniVerSitário de CoiMBra; DGRS – direção geral de reinSerção SoCial; DGSP – direção geral 
doS SerViçoS PriSionaiS; EPPF – eStaBeleCiMento PriSional de PaçoS de ferreira; EPSCB – eStaBeleCiMento PriSional de Santa 
Cruz do BiSPo; FPCEUP – faCuldade de PSiCologia e de CiênCiaS da eduCação da uniVerSidade do Porto; ICBAS – inStituto 
de CiênCiaS BioMédiCaS aBel Salazar; INML – inStituto naCional de MediCina legal; ISMAI – inStituto SuPerior da Maia; 
ISPAL – inStituto SuPerior de PSiCologia aPliCada de liSBoa; TEP – triBunal de exeCução daS PenaS; UBI – uniVerSidade da 
Beira interior; UFP – uniVerSidade fernando PeSSoa; UL – uniVerSidade luSófona; ULP – uniVerSidade luSíada do Porto; 
UM – uniVerSidade do MinHo; UP – uniVerSidade do Porto; UPIDH – uniVerSidade PortuCalenSe infante d. Henrique; USAL 
– uniVerSidade de SalaManCa.



Comunicações Livres

Moderadora: otília BarBoSa (ePSCB)

MarCoS taiPa riBeiro (ePPf)
de Safo, de aSPáSia e do CárCere – uMa análiSe SoCiológiCa da PoPulação PriSional PortugueSa feMi-
nina 

MárCia MartinS (inMl)
CriMe Sexual Contra MulHereS: PSiCoPatia e reSPonSaBilidade naS relaçõeS SoCiaiS; ContriButo da PSiColo-
gia forenSe 

Marlene MatoS & rita Conde (uM)
narratiVaS de MulHereS PoliVitiMizadaS: SignifiCação, iMPaCto e CoPing 

MariSalVa fáVero, Sofia tulHa, fátiMa ferreira (iSMai) & aMaia del CaMPo (uSal)
exPeriênCiaS e rePreSentaçõeS daS MulHereS VítiMaS de ViolênCia na intiMidade que roMPeraM definitiVa-
Mente a relação aBuSiVa 

Coffee BreaK

Moderadora: otília BarBoSa (ePSCB)

andreia MaCHado & Marlene MatoS (uM)
ViolênCia Contra o MaSCulino na intiMidade

ana rita Cruz & fernando BarBoSa (fPCeuP)
ContriButo Para a CaraCterização do CoMPortaMento agreSSiVo: eStudo exPloratório CoM BaSe na 
eSCala de agreSSão PreMeditada/ iMPulSiVa 

lurdeS SouSa (CHuC)
PerSPetiVa HiStóriCa da exeCução daS PenaS e o Cidadão Portador de doença Mental 

Sábado • 10 de novembro
09h30 - 10h45

11h00 - 12h45

CHUC – Centro HoSPitalar uniVerSitário de CoiMBra; DGRS – direção geral de reinSerção SoCial; DGSP – direção geral 
doS SerViçoS PriSionaiS; EPPF – eStaBeleCiMento PriSional de PaçoS de ferreira; EPSCB – eStaBeleCiMento PriSional de Santa 
Cruz do BiSPo; FPCEUP – faCuldade de PSiCologia e de CiênCiaS da eduCação da uniVerSidade do Porto; ICBAS – inStituto 
de CiênCiaS BioMédiCaS aBel Salazar; INML – inStituto naCional de MediCina legal; ISMAI – inStituto SuPerior da Maia; 
ISPAL – inStituto SuPerior de PSiCologia aPliCada de liSBoa; TEP – triBunal de exeCução daS PenaS; UBI – uniVerSidade da 
Beira interior; UFP – uniVerSidade fernando PeSSoa; UL – uniVerSidade luSófona; ULP – uniVerSidade luSíada do Porto; 
UM – uniVerSidade do MinHo; UP – uniVerSidade do Porto; UPIDH – uniVerSidade PortuCalenSe infante d. Henrique; USAL 
– uniVerSidade de SalaManCa.



CHUC – Centro HoSPitalar uniVerSitário de CoiMBra; DGRS – direção geral de reinSerção SoCial; DGSP – direção geral 
doS SerViçoS PriSionaiS; EPPF – eStaBeleCiMento PriSional de PaçoS de ferreira; EPSCB – eStaBeleCiMento PriSional de Santa 
Cruz do BiSPo; FPCEUP – faCuldade de PSiCologia e de CiênCiaS da eduCação da uniVerSidade do Porto; ICBAS – inStituto 
de CiênCiaS BioMédiCaS aBel Salazar; INML – inStituto naCional de MediCina legal; ISMAI – inStituto SuPerior da Maia; 
ISPAL – inStituto SuPerior de PSiCologia aPliCada de liSBoa; TEP – triBunal de exeCução daS PenaS; UBI – uniVerSidade da 
Beira interior; UFP – uniVerSidade fernando PeSSoa; UL – uniVerSidade luSófona; ULP – uniVerSidade luSíada do Porto; 
UM – uniVerSidade do MinHo; UP – uniVerSidade do Porto; UPIDH – uniVerSidade PortuCalenSe infante d. Henrique; USAL 
– uniVerSidade de SalaManCa.

Moderadora: olga MarqueS (ePSCB/ ufP)

tereSa SilVa (uniVerSité de Montréal)
interVir durante a infânCia Para PreVenir o delito JuVenil 

filiPa Pereira & Marlene MatoS (uM)
MédiaS digitaiS e CyBerStalKing: que riSCoS enfrentaM aS CriançaS e JoVenS? 

tereSa SilVa (uniVerSité de Montréal), JoSé luiS graña (uniVerSidad CoMPlutenSe de Madrid) & luiS 
gonzález Cieza (agenCia de la CoMunidad de Madrid Para la reHaBilitaCión e reinSerCión del Menor 

infraCtor)
utilização de uM inStruMento dinâMiCo Para o diagnóStiCo e trataMento de CaSoS eM JuStiça JuVenil 

Pedro PoMBo (uBi), Miguel Pérez (uSal) & MariSalVa fáVero (iSMai)
aValiação neuroPSiCológiCa de agreSSoreS SexuaiS de MenoreS

14h30 - 16h00



Posters Científicos
JaCqueline ferreira, MárCia MartinS, JoSé eduardo de liMa Pinto da CoSta & Maria JoSé Pinto da CoSta (inMl)
arMaS

fernando alMeida, diana Moreira, Vera SilVa & anaBela CardoSo (iSMai)
internaMentoS CoMPulSiVoS 

daniela neVeS & Maria SaloMé PinHo (fPCeuP)
reCordaçõeS de aConteCiMentoS iMPortanteS PoSitiVoS VS. negatiVoS na PoPulação reCluSa 

olga CunHa, filiPa CoSta & rui aBrunHoSa gonçalVeS (uM)
o outro lado da ViolênCia ConJugal: interVenção PSiCológiCa CoM agreSSoreS 

MariSalVa fáVero, Joana SilVa, fátiMa ferreira (iSMai) & aMaia del CaMPo (uSal)
a ViolênCia naS relaçõeS aMoroSaS oCaSionaiS eM JoVenS PortugueSeS 

MariSalVa fáVero, Joana fernandeS, Sónia oliVeira, fátiMa ferreira (iSMai) & aMaia del CaMPo (uSal)
a teSteMunHa do aBuSo Sexual: a PerSonageM SeCundária e eSqueCida

fátiMa JeSuS, MariSalVa fáVero & fátiMa ferreira (iSMai)
Praxe aCadéMiCa: eStudo daS relaçõeS entre a Praxe e aS ViVênCiaS aCadéMiCaS

Sofia guiMarãeS, MariSalVa fáVero & fátiMa ferreira (iSMai)
a PerCeção doS adoleSCenteS quanto aoS riSCoS no faCeBooK

Sofia Pinto, MariSalVa fáVero & franCiSCo MaCHado (iSMai)
aValiação de uM PrograMa de interVenção CoM JoVenS que CoMeteraM delitoS

Pedro PoMBo (uBi), MariSalVa fáVero (iSMai) & Miguel Pérez (uSal)
aValiação neuroanatóMiCa de agreSSoreS SexuaiS de MenoreS

fátiMa aBreu ferreira, Paula CriStina MarqueS MartinS & rui aBrunHoSa gonçalVeS (uM)
CriançaS e adoleSCenteS online – a efiCáCia daS eStratégiaS de Mediação Parental na diMinuição doS ProBle-
MaS CoMPortaMentaiS

fátiMa aBreu ferreira, Paula CriStina MarqueS MartinS & rui aBrunHoSa gonçalVeS (uM)
riSCoS online – a PerCeção que oS JoVenS têM aCerCa daS reSPoStaS e fatoreS de Proteção eM SituaçõeS de 
riSCo online

CHUC – Centro HoSPitalar uniVerSitário de CoiMBra; DGRS – direção geral de reinSerção SoCial; DGSP – direção geral 
doS SerViçoS PriSionaiS; EPPF – eStaBeleCiMento PriSional de PaçoS de ferreira; EPSCB – eStaBeleCiMento PriSional de Santa 
Cruz do BiSPo; FPCEUP – faCuldade de PSiCologia e de CiênCiaS da eduCação da uniVerSidade do Porto; ICBAS – inStituto 
de CiênCiaS BioMédiCaS aBel Salazar; INML – inStituto naCional de MediCina legal; ISMAI – inStituto SuPerior da Maia; 
ISPAL – inStituto SuPerior de PSiCologia aPliCada de liSBoa; TEP – triBunal de exeCução daS PenaS; UBI – uniVerSidade da 
Beira interior; UFP – uniVerSidade fernando PeSSoa; UL – uniVerSidade luSófona; ULP – uniVerSidade luSíada do Porto; 
UM – uniVerSidade do MinHo; UP – uniVerSidade do Porto; UPIDH – uniVerSidade PortuCalenSe infante d. Henrique; USAL 
– uniVerSidade de SalaManCa.



Artigos Científicos
andreia MaCHado & Marlene MatoS

HoMenS de queM não Se fala: aS VítiMaS eSqueCidaS da ViolênCia na intiMidade 

Helena grangeia & Marlene MatoS

riSCoS aSSoCiadoS ao StalKing: ViolênCia, PerSiStênCia e reinCidênCia 

fernando alMeida, diana Moreira, Vera SilVa & anaBela CardoSo

internaMento CoMPulSiVo 

tânia KonValina-SiMaS

“CriMe eM Série” VS “ofenSor eM Série”: uM ParadigMa taxonóMiCo no Profiling CriMinal 

João alCafaCHe ferreira, antónio MeSquita figueiredo, antónio raMoS Marieiro & MáxiMo fernández 

Colón

a MelanColia e o internaMento CoMPulSiVo 

diana Correia & fernando alMeida 
o internaMento e o trataMento inVoluntárioS na união euroPeia



coMiSSão científicA

Apoio
iSMai - inStituto SuPerior da Maia

aV. CarloS oliVeira CaMPoS, CaStêlo da Maia

4475-690 aVioSo S. Pedro

telefone: 229 866 000
WWW.iSMai.Pt

orgAnizAção
SoCiedade PortugueSa de PSiquiatria e PSiCologia da JuStiça

aPartado 141 
4784-909, Santo tirSo

telefone: 916 339 373
e-Mail: geral@SPPPJ.CoM

fernando alMeida

Hernâni Vieira

diana Moreira

MariSalVa fáVero

Helena grangeia

Sofia neVeS 
anita SantoS

olga Cruz


