Como ser estudante do Ensino Superior nas áreas de Psicologia e de Direito não
se resume à frequência das aulas, há também à sua espera uma Academia de
Verão na APAV 2019 para quem tem interesse em conhecer de perto o trabalho
desenvolvido pela APAV no apoio a vítimas de crime em Portugal.
A segunda edição da Academia de Verão APAV decorre ao longo de seis tardes
nos meses de Julho e Agosto, em regime presencial e intensivo.
Local: APAV - Sede | Rua José Estêvão, 135- A | Lisboa
Inscrições: www.apav.pt/academia
(até 9 de julho)
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Inês Gonçalves

Assessora Técnica do Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa
Inês Gonçalves é Assessora Técnica do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) de Lisboa da
APAV. Após a sua licenciatura em Direito na Universidade Autónoma de Lisboa, obtém
em 2015 uma pós-graduação no Mestrado em Ciências Jurídico Penais. Na APAV, Inês
Gonçalves começou o seu percurso como Técnica de Apoio à Vítima Voluntária no GAV
Lisboa em 2012, posição que ocupou até 2016. Entre 2016 e 2017 exerceu funções
enquanto Técnica de Apoio à Vítima e, desde 2016, exerce também a função de
Formadora. Inês é atualmente Assessora Técnica do GAV Lisboa e como Jurista da
Casa de Abrigo Alcipe assegura a preparação e acompanhamento a diligências na
formulação de peças processuais como, pedidos de medida de coação e de proteção,
pedidos à Comissão de Proteção às Vítimas de Crime e pedidos de indemnização civil.

Carolina Gomes

Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Cascais
Carolina Gomes é Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) de Cascais da APAV. É
licenciada em Ciências Psicológicas pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e
possui o Mestrado Integrado em Psicologia na área Clínica. É Psicóloga, membro
efetivo da Ordem dos Psicólogos. Na APAV desde 2009, Carolina Gomes
primeiramente enquanto Assessora Técnica do GAV Cascais assegurou funções de:
realização de atendimento, apoio e acompanhamento psicológico de casos de vítimas
de crime; Formadora e em representação da APAV na dinamização de ações de
sensibilização e reuniões com Entidades Parceiras.

Cláudia Meira
Teresa Mamede

Técnica de Apoio à Vítima da UAVMD - Unidade de
Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação
Teresa Mamede é Técnica de Apoio à Vítima da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e
de Discriminação (UAVMD) na APAV. É licenciada em Direito pela Universidade Nova
de Lisboa. Ao longo do seu percurso profissional tem contado com experiências no
âmbito da organização de seminários e participação em projectos europeus. Na APAV,
Teresa Mamede enquanto Técnica de Apoio à Vítima da UAVMD na APAV tem
desenvolvido trabalho na vertente jurídica em atendimento a vítimas de crime,
acompanhamento de vítimas em diligências jurídicas e no contacto com tribunais.
Assegura também a preparação e dinamização de ações de sensibilização e a representação da APAV como Oradora e Formadora no âmbito dos conteúdos formativos mais
especificamente ligados à UAVMD.

Gestora do SIAD - Sistema Integrado de Apoio à Distância
Cláudia Meira é Gestora do Sistema Integrado de Apoio à Distância (SIAD) da APAV.
Possui a Licenciatura em Psicologia no Instituto Piaget em 2011 e Mestrado em
Psicologia Clínica e da Saúde, que concluiu no mesmo estabelecimento de ensino em
2014. É Psicóloga membro efetivo da Ordem dos Psicólogos. Na APAV, enquanto
Gestora do SIAD é responsável pela equipa e assegura a prestação de apoio a vítimas
de crime através da Linha de Apoio à Vítima e do Apoio Online da APAV. Colabora
como Formadora em acções de formação em temas relacionados com a sua área, no
âmbito do curso de Atendimento e Apoio a Vítimas de Crime. Integra ainda a Linha
Internet Segura, coordenada pela APAV desde janeiro de 2019.

Marta Carmo

Jurista e Técnica de Projectos

Teresa Silva

Trabalhadora Social da Casa de Abrigo Alcipe
Teresa Silva, enquanto Trabalhadora Social, assegura a assessoria técnica da Casa de
Abrigo Alcipe e também o trabalho social no Gabinete de Apoio Vítima (GAV) de Lisboa
da APAV. É licenciada em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, desde 2004. Enquanto Assessora Técnica da Casa de Abrigo Alcipe
assegura: acolhimento e acompanhamento de mulheres e crianças vítimas de violência
doméstica; diagnóstico de caso, encaminhamento e apoio na elaboração do projeto de
vida; prestação de apoio no planeamento da autonomização das famílias; acompanhamento
em diligências e articulação com outras entidades que sejam necessárias envolver no
processo conforme as características e necessidades das famílias. Assegura ainda a
prestação de apoio e acompanhamento a famílias já autonomizadas, bem como
colabora como Formadora sobre temas relacionados com a área do trabalho social.

Marta Carmo é Jurista e Técnica de Projetos na APAV. Após a sua licenciatura em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Marta obteve um
LL.M. (Mestrado em Direito) em Direito Internacional com especialização em Direitos
Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht, na Holanda. Na
APAV, Marta Carmo tem estado envolvida na implementação de diversos projetos
co-financiados e desenvolvidos em parceria com várias organizações europeias de
apoio à vítima e de direitos humanos, nomeadamente nas áreas dos direitos das
vítimas, dos crimes de ódio e da violência contra pessoas idosas. Para além da sua
participação nestes projetos, Marta Carmo tem colaborado com outros formadores na
administração de ações de formação sobre os mais diversos tópicos, entre outros,
crimes de ódio, cibercrime, e violência contra grupos vulneráveis. Parte do seu
trabalho na APAV tem passado, igualmente, pela redação de relatórios e pareceres
legais sobre novas propostas legislativas e de políticas públicas relacionadas com as
vítimas de crime e os seus direitos, tendo-se focado, mais recentemente, na temática
das pessoas idosas e da violência contra as mesmas.

