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Objetivos:
- Aprofundar o conhecimento sobre a
intervenção a vítimas de abuso sexual
intrafamiliar e suas famílias;
- Identificar desafios, estratégias
intervenção e prevenção;

de

- Alargar a rede de intervenção junto das
vítimas de abuso sexual intrafamiliar e suas
famílias, assegurando um trabalho mais
próximo, para uma intervenção alargada e
orientada;
- Desenvolver a capacidade de reflexão
crítica sobre as práticas implementadas.
Conteúdos programáticos:
- Conceitos;
- Comportamentos abusivos;
- A extensão do problema;
- Sinais de risco;
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- Impacto desenvolvimental do abuso;
- As famílias onde ocorre o abuso sexual;
- O cônjuge agressor ou não agressor;
- Processo familiar do abuso intrafamiliar;
- Síndrome do segredo;
- Apoio especializado às crianças/ jovens
vítimas de violência sexual;
- O processo de intervenção sociojudiciária.
Metodologia da formação:
- Método de exposição participada;
- Metodologias
experienciais;

dinâmicas,

- Análise e discussões de caso.
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