Grupo alvo

Profissionais da Polícia Judiciária, de outros
órgãos de polícia criminal, magistrados/as,
outros intervenientes no sistema de justiça, psicólogos, profissionais que trabalhem
com as vitimas de violência doméstica e
familiares.

Organização:

Inscrição prévia obrigatória

Seminário

(até dia 21 de Setembro)

Inscrição prévia para o almoço

Inscrições:

(Buffet, €10, a pagar no dia)

Escola de Polícia Judiciária
A nossa localização:

Quinta do Bom Sucesso
Barro

38º50’00”N, 9º10’58”0

MORRER NO
FEMININO:
da Prevenção à
Intervenção

2670-345 Loures
Tel. 21 984 42 01/07
Fax. 21 983 54 95
direccao.epj@pj.pt

Escola de Polícia
Judiciária
25 de setembro de 2012

Programa

Programa
Objetivo

9h00 Sessão de Abertura
Diretora da EPJ, Dra. Carla Falua

O femicídio corresponde a uma forma de violência
letal, que tem como contexto particular o alvo, que
é uma mulher, e o agressor, que é o seu parceiro
íntimo/amoroso.

Estudos internacionais e nacionais demonstram que
as mulheres apresentam maior probabilidade de
serem mortas pelo seu parceiro amoroso.

Existe uma relação entre a presença de história de
violência no interior do casal e as situações de femicídio. Contudo, nem todas as situações de femicídio
resultam de uma história continuada de violência
entre os parceiros amorosos. Por isso, é fundamental a análise do fenómeno tendo presente os perfis
criminais que caracterizam esta tipologia de crime,
os fatores de risco associados e as estratégias e
metodologias de prevenção e intervenção no fenómeno.

Atendendo à complexidade do fenómeno em análise
e ao seu impacto na sociedade portuguesa, este
evento tem como grande objetivo impulsionar a
partilha de conhecimento científico, promover a
adoção de boas práticas profissionais bem como a
articulação eficaz entre as várias entidades intervenientes nos sistemas de prevenção e de intervenção
no contexto da violência letal.

Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. José Almeida
Rodrigues

14h00 _ Mesa 3 _ Estratégias de avaliação e gestão de risco de violência nas relações amorosas
Abordagens e métodos para a avaliação da gestão
de risco de violência letal no contexto das relações
amorosas

9h30 _ Mesa 1 _ Caracterização do fenómeno de
violência letal contra as mulheres

Dra. Raquel Guerra, EPJ/GPS

Estudo do homicídio e tentativa de homicídio por violência de género

Projeto E- Maria – European Manual on Risk Assessment on domestic Violence/ Gender Based Violence

Dra. Elizabete Brasil, UMAR

Drª Margarida Martins, AMCV

Vítimas de homicídio no contexto da violência conjugal

Avaliação de risco no contexto das forças policiais
Dr. Luis Isidro, DGAI

Dr. Daniel Cotrim, APAV
Femicídio do contexto das relações íntimas: Tipologia
do comportamento criminal
Mestre Íris Almeida, ISCSEM

11h00 Intervalo

15h30 intervalo
16h00 _ Mesa 4 _ Homicídio no contexto das
relações amorosas: da prevenção à intervenção
Programa Especial de Violência Doméstica
Comissário Hugo Duarte de Sousa Batista e Guinote,
PSP

11h30 _ Mesa 2 _ A violência nas relações amorosas e os indicadores de violência letal
As várias faces da violência nas relações amorosas
CIG
Stalking nas relações amorosas
Prof. Doutora Marlene Matos, Universidade do Minho

Projeto IADE
GNR
Investigação criminal do Homicídio no contexto da
conjugalidade: prevalência do fenómeno para a realidade portuguesa
Dr. Veríssimo Milhazes, PJ

Femicídio e Stalking no contexto das relações íntimas
Prof. Doutora Cristina Soeiro, EPJ/GPS

13h00 Almoço

17h30 Encerramento dos trabalhos

