
Recorte ou fotocopie esta ficha de 
inscrição e envie para: 

AMCV 

Alameda D. Afonso Henriques, 78 – 1º 
Esq. 

1000-125 Lisboa 

Para mais informações contacte: 

Tel.: 21 380 21 62 

Fax: 21 380 21 68 

E-mail: seminarios@amcv.org.pt 

Valor da Inscrição: 100 € 

Cheques à ordem de Associação de 
Mulheres Contra a Violência 

 
ou 
 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA através 
do NIB: 0035 0557 00026804230 35 

 
(deverão enviar comprovativo da 

transferência bancária por correio, fax ou e-
mail juntamente com a ficha de inscrição) 

 

Associação de Mulheres Contra a 
Violência 

A Associação de Mulheres contra a 

Violência (AMCV) é uma organização não 

governamental, independente e sem fins 

lucrativos que, em 1992, surge com o 

objectivo de apoiar mulheres e crianças 

sujeitas a situações de violência doméstica, 

violação e abuso sexual. Ao longo destes 

anos, tem sido uma prática da AMCV 

proporcionar aos profissionais que 

trabalham na área das mulheres e crianças, 

formação especializada. 

 
 

Prof. Doutor Tilman Fürniss 

O Prof. Doutor Tilman Fürniss é 

psiquiatra da criança e do adolescente, 

psicanalista e terapeuta familiar. 

Actualmente é presidente do Dept. de 

Psiquiatria da Criança, no Hospital de 

Münster, na Alemanha. 

Desde 1978, tem colaborado com diversas 

organizações internacionais, como é o caso 

da ISPCAN, OMS e ONU.  

SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO 

ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS: 

De criança abusada    sexualmente a 
jovem abusador; 

O que podemos aprender, para o 
trabalho com a vítima, através do 
trabalho com jovens abusadores;  

Mulheres como abusadoras sexuais. 

ORADOR: 

Prof. Doutor Tilman Fürniss 
 

19, 20 e 21 de Março 2009 
 

LOCAL: 
 
 

AUDITÓRIO SERVIÇOS SOCIAIS  

C. M. LISBOA 

Av. Afonso Costa, 41 

(Próximo da rotunda das Olaias)  

 

AMCV



Objectivos do Seminário de 

Formação 

 

- Enriquecer a formação dos profissionais 

que trabalham na área das crianças, 

nomeadamente na Intervenção e 

Prevenção do Abuso e Negligência de 

Crianças 

- Desenvolver competências profissionais 

na área do abuso sexual de crianças 

- Contribuir para desenvolver competências 

de comunicação e trabalho em parceria, 

que possibilitem aos profissionais 

trabalhar em cooperação, tendo por base 

abordagens multi-disciplinares 

- Apresentar modelos de intervenção que 

possam ser utilizados como modelos de 

boas práticas 

 
________________________________________ 

* Número limitado de inscrições 
* Terão prioridade os participantes dos 

Seminários de Formação anteriores 

Programa: 

19 e 20 Março: 

1. O que é que podemos aprender, para o 
trabalho com a vítima, através do trabalho com 
jovens abusadores? 

− O trabalho com a vítima no contexto: da 
dinâmica da relação criada pelo abusador; dos 
actos sexuais cometidos pelo abusador; da 
confusão criada pelo abusador, entre 
culpa/vergonha e ameaça/suborno; da dinâmica 
do segredo criada pelo abusador. 

− Obtenção de informação, através do trabalho 
com jovens abusadores, sobre: o 
comportamento da criança; sobre outras 
possíveis vítimas; sobre outras informações. 

 
2. Mulheres como abusadoras sexuais: 

 
− Como é que as mulheres abusam sexualmente? 
− Haverá diferenças na natureza e nas práticas do 

abuso sexual cometido por homens e mulheres? 
21 Março: 

Discussão de Casos 

(Apresentação a cargo do Hospital Fernando da 
Fonseca) 

Horário: 
19, 20 e 21 Março de 2009 

09h30 – 13h00            14h30 – 17h00 

Abertura do Secretariado: 9h00 

Destinatários: 
Profissionais que trabalham na área das crianças 
(psicólog@s, assistentes sociais, médic@s, 
enfermeir@s, professor@s, educador@s, juristas, 
entre outr@s) 

Tradução em sala:  Inglês – Português – Inglês 
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO 

ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS 

De criança abusada sexualmente a jovem abusador; O que 
podemos aprender, para o trabalho com a vítima, através do 
trabalho com jovens abusadores;  Mulheres como abusadoras 

sexuais. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO N.º _________ 
(Agradecemos que preencha em letra maiúscula) 

 
Nome____________________________________

_________________________________________ 

Instituição________________________________ 

Actividade Profissional _____________________ 

Morada___________________________________

_________________________________________ 

Localidade _______________________________ 

Código Postal _____________________________ 

Telefone _________________________________ 

Fax _____________________________________ 

Telemóvel _______________________________ 

E-mail __________________________________ 

□ Não autorizo que os meus dados sejam 
divulgados  

 
□ Almoço (não incluído no valor de inscrição 

mas disponível no local caso assinale a sua 
pré-reserva – pago no local: preços no 
documento anexo) 

 
Preço: 100 € 

Associad@s AMCV: 50% desconto 

Em caso de desistência, só haverá lugar a 
reembolso quando for comunicada até 6 de 
Março de 2009 (inclusive). 


