
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Avaliação de Risco e Comportamento Criminal/ Risk Assessment and 

Criminal Offending 

3 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

A Unidade Curricular de Avaliação de Risco e Comportamento Criminal tem quatro grandes 

objetivos.  

Objetivo 1: Compreensão dos princípios subjacentes à avaliação de risco de diferentes 

populações forenses, bem como limites científicos e ético-legais das mesmas;  

Objetivo 2: Obtenção de conhecimentos teóricos acerca dos principais fatores de risco e de 

proteção de percursos criminais;  

Objetivo 3: Obtenção de competências técnico-científicas acerca dos principais instrumentos 

de avaliação de risco de comportamento criminal e;  

Objetivo 4: Promover a capacidade de compreender os fundamentos científicos subjacentes 

às ferramentas de avaliação de risco. 

EN 

The syllabus of Risk Assessment and Criminal Offending has four major aims: Aim 1: To 

understand the underline principles related to risk assessment in different forensic 

populations, as well as scientific and legal/ethical limitations related to those assessment 

methodologies; Aim 2: Obtain theoretical knowledge about the main risk and protective 

factors related to criminal pathways; Aim 3: To acquire the technical and scientific skills about 

the main risk assessment tools for the prediction of criminal offending; Aim 4: To promote 

the ability to understand the scientific grounds underlying to the risk assessment tools. 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

1. Introdução à avaliação de risco do comportamento criminal

1.1. Visão histórica e evolução da avaliação de risco do comportamento criminal 

1.2.  Limites científicos e ético-legais da avaliação de risco do comportamento criminal 

1.3. Vantagens e utilidade da avaliação de risco do comportamento criminal 

2. Fatores de risco e de Proteção do comportamento e reincidência criminal

2.1. Fatores individuais; 

2.2. Fatores familiares; 

2.3. Rede de pares; 

2.4. Fatores socioeconómicos 

3. Principais instrumentos de avaliação de risco de comportamento individual

3.1. Infância e adolescência

3.1.1. Criminalidade geral; 

3.1.2. Criminalidade violenta; 

3.1.3. Violência sexual; 

3.2. Idade adulta 

3.2.1. Criminalidade geral; 

3.2.2. Criminalidade violenta; 

3.2.3. Violência sexual; 

3.2.4. Violência Doméstica; 



4. Evidência científica das ferramentas e instrumentos de predição de comportamento

criminal

EN

1. Introduction to the Risk Assessment of Criminal offending;

1.1. Historical perspective and evolution Criminal Risk Assessment; 

1.2. Scientific and legal-ethical limits of Criminal Risk Assessment; 

2. Risk and protective factors for criminal behaviour and recidivism

2.1. Individual risk factors

2.2. Family risk factors

2.3. Peers network

2.4. Socioeconomic factors

3. Main tools for criminal risk assessment:

3.1. Childhood and adolescence

3.1.1. General crime

3.1.2.  Violent crime

3.1.3. Sex offenses

3.2. Adulthood:

3.2.1..  General crime

3.2.2.  Violent crime

3.2.3. Sex offenses

4. Scientific grounds underlying to the risk assessment tools predicting criminal behaviour


