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Dia 20 de Maio de 2010  
 
09:30 – Sessão de Abertura - A efectuar pelos 
elementos constituintes da Comissão de Honra e 
pelo representante da Comissão Organizadora do 
ciclo de conferências 
 
Abertura ao público da exposição de artesanato 
elaborado pelos reclusos do E.P.Porto e do 
E.P.E.S.Cruz do Bispo 
 
10:15 - Intervalo 
 
10:30 - Manhã  
 
Moderador: Dr.ª Conceição Santos 
 
“Tratamento Penitenciário” 
Dr.ª Conceição Santos 
 
“Papel do Director no Estabelecimento Prisio-
nal – Uma prática de Vida” 
Dr. Paulo Moimenta de Carvalho 
 
“Funções da Direcção Geral de Reinserção  
Social  (DGRS) – O dia-a-dia” 
A designar 
 
15:30 - Tarde  
 
Moderador: Professor Doutor Pinto da Costa 
 

“Tarefas do Jurista dentro do Estabelecimento 
Prisional” 
Dr.ª Paula Leão 
 

“Técnico de Reeducação no seu Quotidiano – 
Papel e Funções” 
Dr.ª Ana Silva 
 

“Psicologia Intra-Muros” 
Dr.ª Cristina Figueiredo 
 

“Saúde Mental num Estabelecimento Prisio-
nal: a Visão da Enfermagem” 
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental Jorge 
Monteiro 
 

“O Papel do Guarda Prisional numa Instituição 
Prisional” 
Subchefe Vítor Leite 
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ENTRADA LIVRE 
 

20  e  21  de  MAIO 2010 

Dia 21 de Maio de 2010 
 
09:30 - Manhã 
 
Moderador: Professor Doutor Rui Abrunhosa 
 

“Perfil Psico-Jurídico dos Reclusos  
Grupo de alunos do 1º ano do 1º ciclo de estudos de 
Direito e Solicitadoria (comissão organizadora do ciclo 
de conferências) 
 

“Perfil dos Toxicodependentes que entram no 
Estabelecimento Prisional” 
Mestre Jorge Tavares 
 

“Respostas do Sistema Prisional a Reclusos Toxi-
codependentes” 
Dr.ª Letícia Malta 
 

“Questões Éticas da Psicologia em Meio Prisional” 
Mestre Miguel Ricou 

 
15:00 - Tarde 
 
 
Moderador: Professora Doutora Ana Paula Guima-
rães 
 
“Comportamentos de Risco em Meio Prisional” 
Mestre Emília Marques  
 

“Factores de Stress na Prisão” 
Dra. Lisa Baptista Tavares 
 

“Agressores Sexuais” 
Mestre Armando Coutinho 
 

“Suicídio em Meio Prisional”  
Dr.ª Sofia Canário 
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quat. Duis te feugifacilisi.per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

en commodo consequat. Duis te feugi facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonu mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisl ut ali-

quip ex ea commodo consequat. Duis te feugi facilisi blandit 

praesent luptatum. Duis te feugifacilisi.per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse msan et te feugat nulla facilisi. Ut 

wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip. 

Título interior principal 

Este é o local onde irão aparecer informações adicio-

nais sobre o acontecimento. Poderá indicar as 

vantagens da participação, listar as activi-

dades ou sessões principais ou incluir um 

calendário de acontecimentos. Aqui tam-

bém é um bom local para adicionar uma 

imagem do local do acontecimento ou de 

um dos participantes. 

Pode utilizar títulos secundários para organizar o 

texto e torná-lo mais fácil de ler. 

Título secundário 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Título secundário 
Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-

sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue 

duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feu-

gifacilisi.per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendre-
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