ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA

REINSERÇÃO SOCIAL
E CRIMINALIDADE
147 horas (43 horas síncronas e 104 horas assíncronas)
MAIS VALIAS: Compreender a realidade prisional e as suas caraterísticas principais potenciadoras

para o comportamento desviante; Conhecer a relação droga-crime e a suas tipologias principais.
PLANO CURRICULAR

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA
- Apresentação da plataforma colaborativa de aprendizagem
- Sessão de abertura
- Conceito, métodos, objetos e finalidade da Criminologia
- História natural do delito
- Fatores condicionantes do comportamento criminal: biológicos,
psicológicos e sociais
- Vitimologia
- Prognóstico criminológico
- Prevenção ao delito;

DELINQUÊNCIA E CRIME: PSICOPATIA E PERSONALIDADE
ANTISSOCIAL
- Características da personalidade antissocial (PAS) e psicopatia
- Abordagem da psicopatia Cleckley
- O modelo de Hare
- Relação psicopatia e crime
- Psicopatia primária
- Psicopatia secundária
- Intervenção terapêutica em psicopatia e PAS
- Estudos de caso;

MARCOS TAIPA RIBEIRO

CARLOS FILIPE-SARAIVA

1350€

Inscrição

160€

Pag. Frac.

9x150€

ONLINE
PÓS-LABORAL (SEXTA-FEIRA)
Aproveite desconto de 10% em pronto pagamento

O MODELO BIOPSICOSSOCIAL COMO MODELO TEÓRICO
EXPLICATIVO DA CRIMINALIDADE
- Sessão de acompanhamento
- A importância da relação da transdisciplinaridade na interpretação
do fenómeno de criminalidade
- Análise no âmbito de um modelo integrador que permita uma ação
técnica consonante com o estado da arte
- Os principais contributos teóricos das diversas disciplinas científicas
que permitem compreender os fenómenos sociais específicos
presentes em meio prisional;

(continua na próxima página)
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PLANO CURRICULAR (CONTINUAÇÃO)
AS CADEIAS AO LONGO DO TEMPO: O CONCEITO DE INSTITUIÇÃO SOCIAL
- Sessão de acompanhamento
- O dispositivo institucional ao longo da história: o nascimento da instituição prisão desde idade média
- A influência da Revolução Francesa na definição da prisão e o surgir do movimento panótico
- Os modelos penitenciários: “Filadélfia”, Auburn, “Pensilvano” enquanto elementos inspiradores da
instituição-prisão atual
- O presente e a falta de investimento estatal
- A prisão enquanto mecanismo de reprodução social e de “seleção natural das espécies”
- A análise da cadeia no âmbito do conceito de “instituição social total”;

DESADAPTAÇÃO AO MEIO LIVRE E ADAPTAÇÃO À CULTURA PRISIONAL: A PRISIONIZAÇÃO
- Enquadramento das “instituições totais” à luz da perspetiva de M. Foucault
- A cultura prisional: a investigação de Clemmer
- A adaptação à subcultura das prisões: a prisionização e suas caraterísticas;

A PRISÃO AO SERVIÇO DA RESSOCIALIZAÇÃO E DA REINSERÇÃO
- O futuro: a privatização vs investimento público
- A falência do ideário da reinserção social
- As prisões da miséria e a cadeia enquanto elemento central de um estado-polícia;

FATORES DE RISCO E PROTETORES FACE AO COMPORTAMENTO ADITIVO E DESVIANTE
- Principais fatores de risco
- Principais fatores protetores
- A associação entre consumidores, comportamento desviante e reclusão
- Correlação entre consumo dos agressores e o comportamento desviante
- Principais tipos de perturbações psicológicas associadas aos consumos abusivos de substâncias
- Exercícios práticos;

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL, RISCO DE REINCIDÊNCIA E PERIGOSIDADE
- A intervenção psicossocial: conceito, objetivo e princípios
- Como modelo de intervenção profissional
- Avaliação de risco de reincidência criminal
- Risco de reincidência/violência;

RESPOSTAS PREVENTIVAS E REPARADORAS PARA CASOS INFANTIS E JUVENIS
- Sessão de acompanhamento
- Respostas preventivas e reparadoras às situações infantis e juvenis de situações de perigo e de práticas de factos
qualificados como crime
- Perspetiva integrada dos vários sistemas legais aplicáveis: de promoção e proteção, tutelar educativo, de jovens
imputáveis e penal
- Perspetiva integrada das correspondentes práticas
- Visão sistémica a partir da realidade e dos valores, princípios, missão e visão desses sistemas;

A PRISÃO NO FEMININO: DO DESVIO À PRISÃO
- Sessão de acompanhamento
- Análise crítica da realidade atual
- A problemática cunhada pelo androcentrismo
- Desenho de respostas concretas para a ressocialização e reintegração social das mulheres recluídas;
(continua na próxima página)
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PLANO CURRICULAR (CONTINUAÇÃO)
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: AVALIAÇÃO DO AGRESSOR E TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO
- Enquadramento legal
- Quem são os agressores: caracterização
- Comportamento de perseguição e violência doméstica
- Processo de avaliação forense
- Avaliação do risco
- Tipologias de intervenção
- Análise de casos práticos;

AGRESSORES SEXUAIS: AVALIAÇÃO DE PERIGOSIDADE E RISCO DE REINCIDÊNCIA
- Génese e modelos explicativos da agressão sexual
- Tipologia dos agressores sexuais
- Avaliação do risco de violência sexual
- Avaliação do risco de reincidência em crimes sexuais
- Discussão de casos e elaboração de relatórios forenses;

CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES E/OU SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGISLAÇÃO,
JURISPRUDÊNCIA, E RECLUSÃO
- Tipos de crimes
- Elementos constitutivos
- Consumo: crime e contraordenação
- Meios de prova e obtenção da prova
- Medidas de coacção
- Aplicação do instituto da medida de suspensão do processo
- Jurisprudência relevante
- Discussão de casos práticos;

ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS À LUZ DO MODELO BIOPSICOSSOCIAL
- Abordagem ao modelo biopsicossocial
- O caso dos veteranos da Guerra do Vietname
- Características ambientais
- Características psicológicas
- Características biológicas
- Análise de casos práticos;

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO NO TRATAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
EM MEIO PRISIONAL
- Abordagem das principais substâncias da atualidade (depressoras, estimuladoras, e perturbadoras do sistema
nervoso central)
- Características efeitos e consequências
- Sinais de intoxicação e de privação das principais substâncias de consumos abusivo/dependente.
- Caraterização da tipologia de consumidores e de consumos
- Principais caraterísticas de personalidade da população dependente
- Alterações neuronais decorrentes do abuso de substâncias.
- Metodologia de avaliação psicológica
- Programas de tratamento farmacológico
- Análise de casos práticos;
(continua na próxima página)

03

PLANO CURRICULAR (CONTINUAÇÃO)
MODELOS PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
- Reinserção social: teorias e práticas
- O processo da reinserção social
- Fases de intervenção na reinserção social
- Redes sociais e intervenção social
- Níveis e áreas de intervenção em reinserção social
- Modelo de intervenção em reinserção social: diagnóstico e plano individual de reinserção
- O modelo de mediação social e comunitária: Pilares, estratégias e processos de trabalho
- Casos práticos de reinserção social;

DGRSP: METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO NO ÂMBITO DA PÓS RECLUSÃO
- Penas e medidas de execução na comunidade
- Referencial teórico e metodológico na intervenção das equipas de reinserção social
- Suspensão da pena de prisão com regime de prova
- Suspensão da pena de prisão com imposição de regras de conduta
- Trabalho comunitário
- As especificidades na intervenção pós colocação em liberdade:
na adaptação à liberdade condicional
na liberdade condicional
na liberdade para prova: os inimputáveis
- Respostas no âmbito da execução de penas e medidas na comunidade: os programas PAVD e STOP
- Sessão de encerramento.
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CORPO DOCENTE
Marcos Taipa Ribeiro - Coordenação Científica
Licenciado em Serviço Social pelo ISSSP (5 anos), Pós Graduado pela UIFF em Reinserçaõ Social (1 ano),
Mestrado em Psicologia do Comportamento Desviante (Pré Bolonha) pela FPCEUP (3 anos) e Doutorado pela
FLUP em Sociologia (5 anos). Concluiu, ainda, a parte letiva do Doutoramento em Psicologia Social-Criminologia na USC – Espanha. Começou por exercer funções como Assistente Social no âmbito das problemáticas
da prostituição, da pobreza e da exclusão social e posteriormente na problemática das toxicodependências.
Mais tarde iniciou funções como Técnico de Reeducação... (consulte a nota completa no nosso site).

Carlos Filipe-Saraiva - Coordenação Científica
Mestre em Psicologia da Justiça pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do
Porto. Psicólogo clínico em contexto prisional no Estabelecimento Prisional do Porto. Autor do livro; “Drogas”:
conhecer para prevenir. Criador dos programas de prevenção quaternário e secundário para a IPSS “O Companheiro”. Orador em prevenção de consumos para jovens em contexto escolar.

Alexandra Anciães
Psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia da Justiça. Perita Forense entre
2000-2019 na Delegação do Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP. Mantém
actividade como psicóloga clínica e forense a nível privado. Pós-graduada em Medicina Legal (Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa/Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses) e em Comportamentos Desviantes e Ciências Criminais (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa). Formação
pós-graduada em Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais... (consulte a nota completa no nosso site).

Jorge Barbosa
Mestre em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas do instituto Universidade Católica
Portuguesa, Pós-graduação em Serviço Social e Política Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do
Porto, Licenciado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Coordenador Técnico
do Centro de Respostas Integradas Porto Oriental. Professor Especialista na Faculdade de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa. Vice-Presidente da Delegação de Gondomar/Valongo
da Cruz Vermelha Portuguesa.

Manuel Melo
Procurador da República, em exercício de funções no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto e
Juízos de Instrução do Porto-J3 e J4. Coordenador da 11ª Secção do Departamento de Investigação e Acção
Penal do Porto, que tem por escopo a investigação dos crimes de tráfico e consumo de estupefacientes e
branqueamento de capitais conexos, com competência Distrital. Formador do Centro de Estudos Judiciários.
Ponto de contacto da Rede Internacional de Droga. Membro da Rede de Fiscales Antidroga de Iberoamérica.
Palestrante do Curso de Formação para os exames do Centro... (consulte a nota completa no nosso site).

Maria Perquilhas
Juiz de Direito há 22 anos. Desempenha funções em tribunais especializados na área do Direito da Família e
dos Menores desde 2002. De 2002 a 2005 no Tribunal de Família e Menores do Porto e desde 2005 no Tribunal
de Família e Menores de Lisboa, onde se encontra colocada como Juiz 1 na atual Secção de Gamília e Crianças
de Lisboa. Atualmente exerce funções de docente no Centro de Estudos Judiciários, na área de Direito da
Família e das Crianças. Docente desde há 6 anos no Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra. Orientadora de estágios... (consulte a nota completa no nosso site).
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CORPO DOCENTE (CONTINUAÇÃO)
Paulo Anjos
Desde 2017, Coordenador da Equipa de Reinserção Social do Porto Penal 6, com intervenção nos Estabelecimentos Prisionais do Porto, Santa Cruz do Bispo, Santa Cruz do Bispo Feminino e junto da Polícia Judiciária do
Porto. Desde 2016, Formador do Módulo Psicoeducacional do Programa para Agressores de Violência Doméstica (PAVD), ministrado pela Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Entre 1999 e 2016, Técnico
Superior de Reinserção Social na Equipa de Reinserção Social (ERS) junto do Estabelecimento Prisional do
Porto; Técnico Superior de Reinserção Social... (consulte a nota completa no nosso site).

Paulo Pinto
Licenciado em Ciências Sociais na área da Psicologia Social, Mestre em Ciências Forenses pela Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto e Doutorando em Ciências Forenses pela Universidade de Santiago
de Compostela, frequentou diversos cursos de formação avançada e pós-graduada na área das Ciências
Forenses. É Sargento da GNR onde desempenha, desde 2005, as funções de Chefe do Núcleo de Investigação
e de Apoio a Vítimas Especificas da Secção de Informações e de Investigação Criminal da GNR no Porto,
direcionado para a investigação dos crimes cometidos... (consulte a nota completa no nosso site).

Rui Abrunhosa Gonçalves
Doutorado em Psicologia do Comportamento Desviante pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP). Professor Associado com Agregação no Departamento de
Psicologia da Universidade do Minho (UM). Investigador e psicólogo forense. (conferencista pro bono)

geral@criap.com
225 492 190 - 225 097 667

Torre das Antas, Avenida Fernão de Magalhães,
n.º 1862, 5º piso, 4350-158 Porto (Sede)

www.criap.com

Campo Grande, n.º 220B, 1700-094 Lisboa
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