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Programa 

Data/s 31 de Janeiro, 07, 14, 21 e 28 de 
Fevereiro de 2022 

Cód. Ref. 
F.2.97 

Área de educação e 
formação  

762 

    
Intervenção 

Formativa 
Interna  Interempresa 

 
Intraempresa 

X 

    
Nº Operação POISE-03-4538-FSE-000596 Componente Formativa Teórico-prática 

    
Designação Curso | Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência 

    
Formador(es) Marta Carmo 

    
Horário 10h00-17h00 Nº de horas  30 horas  

    
Local  Alteração do Local para plataforma ZOOM (devido à situação pandémica) 

    
Pré-requisitos   Profissionais do Sistema Nacional de Saúde (enfermeiros/as, auxiliares de ação médica, entre outros) e outros/as 

agentes que atuam na área da saúde, interessados/as em adquirir conhecimentos nesta área. 
Deverá ser dada prioridade aos/às profissionais que trabalham direta e/ou indiretamente com vítimas de pessoas 
idosas vítimas de crime e de violência. 

    
Destinatários   Profissionais de Saúde 

    
Modalidade de 

formação  
Outra formação profissional Forma de 

Organização  
Presencial 
Através da Plataforma de Ensino à distância ZOOM 

    
Metodologias  Expositiva, interrogativa e ativa 

    
Objetivos Geral No final do curso, os/as formandos/as deverão ser capazes de reconhecer, de forma correta, a temática das 

pessoas idosas vítimas de crime e de violência, quer ao nível da caracterização do fenómeno quer ao nível da 

intervenção. 

    
Objetivos 

Específicos  
No final do curso, os/as formandos/as deverão ser capazes de: 

 Identificar, pelo menos duas, causas e consequências do processo de envelhecimento, corretamente; 

 Identificar, de forma correta, a definição de violência contra pessoas idosas; 

 Enumerar, pelo menos, três obstáculos na identificação da vitimação, quer por parte da vítima, quer por 
parte dos profissionais; 

 Enumerar três reações possíveis por parte da vítima, durante ou após um episódio de violência, de forma 
correta; 

 Explicar, de forma correta, como se inicia o processo-crime; 

 Descrever, corretamente, quem é que pode ser internado compulsivamente, enumerando os requisitos 
taxativos constantes na lei; 

 Identificar, de modo acertado, o requisito essencial para que se possa verificar um internamento de urgência; 

 Distinguir, corretamente, incapacidade de dependência; 

 Explicar, corretamente, em que situações podem surgir as obrigações alimentares; 

 Citar, sem erros, o artigo no código penal que prevê o crime de violência doméstica. 

    
 Estrutura programática Carga horária Formador/es 

 Módulo I | Envelhecimento 

1. Pessoas Idosas  

a. Definição de pessoa idosa  

2. O Envelhecimento  

a. Causas  

b. Contraponto e consequências  

c. Evolução histórica da velhice 

3. Interpretações do Envelhecimento  

a. Interpretações da velhice 

b. Sociologia – Construção social 

c. Sociologia e Psicologia: Teoria da atividade d. 

Psicologia do envelhecimento  

4. Envelhecimento Normal – Senescência 

a. Tipos de atitude durante a reforma 

5. Envelhecimento Patológico – Senilidade  

a. Depressão  

b. Demências 

2h Marta Carmo 
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Módulo II | Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência 

1. Definições  

2. Diferentes Tipos de Violência  

a. Tipos de violência  

b. Diferentes tipos de crime  

c. Valores e atitudes culturais  

d. Alguns contextos socioculturais de vitimação  

e. Diferentes “lugares” de vitimação  

3. Violência Doméstica contra Pessoas Idosas  

4. Fatores de Risco  

5. Características  

a. Vítimas  

b. Agressores/as  

6. Alguns Dados Estatísticos 

 

3h 

 Módulo III | Identificação da Vitimação 

1. Obstáculos  

a. Alguns obstáculos…  

b. Para a vítima  

c. Para os/as profissionais  

2. Indicadores da Vitimação  

a. Comportamentos da pessoa idosa  

b. Comportamentos do/a familiar ou prestador/a de 

cuidados c. Indicadores gerais  

3. Indicadores de Vitimação em Instituições  

a. Em Portugal…  

b. Denúncias  

c. c. Práticas de violação dos direitos das pessoas 

idosas 

 

2h 

 Módulo IV | Níveis de Prevenção da Vitimação das Pessoas 

Idosas 

1. Níveis de Prevenção 

2. O Papel dos/as Prestadores/as de Cuidados 

a. Prevenção primordial e primária 

b. Prestadores/as de cuidados informais 

c. Prestadores/as de cuidados formais 

d. Prevenção secundária e terciária 

3. Reações e Efeitos da Vitimação 

a. Reações 

b. Efeitos a nível individual 

c. Efeitos a nível familiar e social 

d. Vitimação secundária 

4. Encaminhamento 

a. O que fazer? 

b. b. Apoio em rede 

 

3h 

 
Módulo V | Direito Penal: Tramitação do Processo Penal  

1. Processo Penal 

a. Crime 

b. Classificação de crimes 

c. O processo crime 

d. Denúncia ≠ Queixa 

e. Fases do processo crime 

2. Direitos das Vítimas de Crime 

3. Prova Testemunhal 

a. Comunicação 

b. Ser testemunha 

4. Pedido de Indemnização Civil 

a. Estatuto de Vítima: Pedido de indemnização civil 

 

2h 



 
 

 
 
 

 
 
Mod.CF.021.04                                                      Este documento depois de impresso deixa de ser controlado  3  

 Módulo VI | Internamento Compulsivo 

1. Lei da Saúde Mental 

a. Lei nº 36/98 de 24 de Julho 

b. Comportamento normal ≠ Comportamento anormal 

c. Quem pode ser internado compulsivamente? 

d. Determinação do internamento 

e. Quem pode requerer? 

f. O requerimento 

g. O processo 

2. Internamento de Urgência 

3. A Família 

a. O papel da família 

4. Descrição do Cenário 

a. Registo 

b. Transporte 

c. Avaliação 
 

2h 

 Módulo VII | Direito à Informação e Consentimento 

Informado 

1. Direito à Informação 
a. Como deve ser dada a informação sobre a situação 

de saúde? 
b. A quem deve ser dada a informação? 

2. Consentimento Informado 
a. O que é o consentimento informado? 
b. Obtenção e revogação 
c. Quem pode dar o consentimento? 
d. Responsabilidades pelo incumprimento 

 

1h 

 Módulo VIII | Maiores em Situação de Incapacidade 

1. Situação de Incapacidade 
a. Incapacidade e dependência 
b. Situação em Portugal 
c. Diagnóstico clínico 
d. Diagnóstico social 

2. Limites de Intervenção 
a. Limites de intervenção da família 
b. Limites de intervenção dos/as profissionais 

3. Gestão de Negócios 
a. Quem é o gestor de negócios? 
b. Linhas de atuação 

4. Regime do Maior Acompanhado 
a. Princípio da capacidade decisória da pessoa de idade 
b. Os antigos regimes 
c. Personalidade jurídica 
d. Capacidade jurídica 
e. O novo regime do maior acompanhado 

 

1h 

 Módulo IX | Prestação de Alimentos 

1. O Direito a Alimentos 

a. Como são fixados? 
b. Origem 
c. Como obter? 
d. Incumprimento da prestação de alimentos 

 

1h 

 Módulo X | Violência Doméstica contra Pessoas Idosas 

1. Violência Doméstica 
a. Crime no Código Penal Português 
b. Violência Doméstica contra pessoas idosas 
c. Lei 112/2009 de 16 de Setembro 
d. Estatuto de vítima 
e. Tutela judicial 
f. Proteção policial e tutela judicial 
g. Medidas de coação específicas para casos de 

Violência Doméstica, e cuja aplicação deve ser 
ponderada no prazo de 48 horas 

h. Tutela social 
i. Rede institucional 

2. Estratégias de Intervenção 
a. Segurança Social 
b. Respostas sociais 

3h 

 Módulo XI | Discussão de Casos Práticos 6h 



 
 

 
 
 

 
 
Mod.CF.021.04                                                      Este documento depois de impresso deixa de ser controlado  4  

 Módulo XII | Sistema de Referenciação e Encaminhamento 

1. O que fazer 
2. Trabalho em rede e em parceria 
3. Casos Práticos 

4h 

    
Recursos Didáticos e  

Equipamentos 
Computador com o software Office (PowerPoint) e Media Player (ou outro programa similar) instalado, 
retroprojetor| Datashow, colunas, televisão ou tela, cadeiras, apresentação em power point, acesso à internet e 
plataforma de ensino à distância. 

    
Bibliografia de 

suporte 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV (2010). Manual Pedagógico – Para o Atendimento de Pessoas 
Idosas Vítimas de Violência. Lisboa, APAV 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV (2010). Manual Títono - Para o Atendimento de Pessoas Idosas 
Vítimas de Violência. Lisboa, APAV 

    
Avaliação de 

conhecimentos  
Avaliação diagnóstica através do levantamento de expectativas e nível de conhecimento dos/as formandos/as; 
Avaliação formativa através da verificação de objetivos e exercícios propostos; 
Avaliação sumativa através da realização do exercício de avaliação individual. 

    
Certificação  Após a conclusão do curso com sucesso será emitido um Certificado de Formação Profissional através da 

plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa) com base nos seguintes 
critérios:  
- Ter assiduidade no curso superior ou igual a 90%; 
- Realizar as atividades propostas durante o curso;  
A emissão de segundas vias de certificados tem um custo de 20€. 

 


