Protocolo Base

DECLARAÇÕES

O técnico faz o acompanhamento do menor nas
três fases:

PARA MEMÓRIA
FUTURA DE MENORES

Pré-inquirição:
o
Preparar o menor para a diligência
esclarecer o significado do procedimento
legal e intervenientes (e.g. explicar o
dispositivo legal, desmistificar o vocabulário
jurídico);

o
o

Diminuir a ansiedade;
Promover/aumentar a resistência a
possíveis questões sugestivas.
Inquirição: Monitorizar o comportamento do
menor e se necessário intervir em situação de
crise.
Pós-inquirição: Diminuir a tonalidade emocional
do acontecimento.

Protocolo integrado
O técnico além de efetuar o acompanhamento
nas 3 fases, começa por executar uma avaliação
desenvolvimental da criança, permitindo:
•averiguar as competências elementares à
produção de um testemunho fidedigno;
•informar o Magistrado para que este possa
ajustar a sua inquirição, facilitando assim a
comunicação menor.

OUTROS SERVIÇOS
Psicologia Forense
Química Forense e Toxicologia
Biologia Forense
Análise de Escrita Manual e de documentos

Contacte-nos
E-mail: lcforenses@egasmoniz.edu.pt
www.lcfpem.com
Telefone:
Fax.:

(+351) 212946856/8
(+351) 212946852

Morada (sede)
Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz
(LCFPEM)
Campus Universitário, Quinta da Granja.
2859-511 Monte de Caparica. Almada, Portugal

Serviços integrados no âmbito do protocolo
com a Procuradoria da Comarca de Lisboa
que poderá ser consultado na área
“Parcerias” em www.lcfpem.com
Imagens: www.pixabay.com (banco de imagens gratuito)
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Protocolo base:
Pré-Sessão e Acompanhamento em Audiência
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Protocolo integrado:
Avaliação Prévia + Pré-Sessão e Acompanhamento
em Audiência

