
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Intervenção Clínica nos Fenómenos de Violência / Clinical Intervention in 

Violence Phenomena 

3 

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

unit and competencies to be developed 

PT 

1.Conhecer e compreender as características, dinâmicas e impacto psicológico de diferentes

formas de violência contra crianças e adultos.

2. Conhecer os principais modelos de intervenção psicológica com vítimas em diferentes

formas de violência.

3. Desenvolver competências de compreensão psicológica de casos clínicos que envolvem

situações de violência.

4. Compreender as especificidades da relação da vítima em Psicologia com o Sistema Judicial

e conhecer as dinâmicas da vitimação secundária.

EN

1.Learn and understand the characteristic, dynamics and psychological impact of different

forms of maltreatment against children and adults.

2. Understand the major psychological intervention models in different forms of

maltreatment.

3. Develop skills for psychological understanding of clinical cases involving violence.

4.Understand the specificities of victims’ relationship with the Justice System and the

dynamics of secondary victimization.

Conteúdos programáticos / Syllabus

PT

1. Enquadramento conceptual e legal das várias formas de violência.

2. Fenómenos de violência.

2.1. Violência familiar: dinâmicas, impacto psicológico e estratégias de intervenção

psicológica com vítimas.

2.2. Violência sexual de adultos: dinâmicas, impacto psicológico e estratégias de intervenção

psicológica com vítimas.

2.3. Abuso de crianças: tipos de abuso, consequências psicológicas e desenvolvimentais e

estratégias de intervenção psicológica.

2.4. Violência entre pares/Bullying: consequências psicológicas e desenvolvimentais,

estratégias de prevenção e intervenção psicológica.

EN

1. Legal and conceptual framework of different forms of violence.

2. Cases involving violence.

2.1. Domestic Violence: dynamics, psychological impact and psychological intervention

strategies with victims.

2.2. Sexual violence against adults: dynamics, psychological impact and psychological

intervention strategies with victims.

2.3. Child abuse: types of abuse, psychological and developmental consequences,

psychological intervention strategies.

2.4. Peer violence/Bullying: psychological and developmental consequences, psychological

intervention and prevention strategies.


