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EDITORIAL
Caros Associados,
Na newsletter de 2020, abordaremos o impacto que
a pandemia por SARS-CoV-2 teve nas Ciências Forenses;
daremos a conhecer as novas recomendações para
exames periciais em regime de consultas telemáticas, no
âmbito de avaliação do dano pessoal pós-traumático
PANDEMIA DE COVID-19
O IMPACTO NAS
CIÊNCIAS FORENSES

Pág. 2

(Direito Civil e do Trabalho); e apresentaremos o livro
“Perspetivas em Linguística Forense”. Esperamos que
gostem!
A
editorial

AVALIAÇÃO DO DANO
PESSOAL PÓS-TRAUMÁTICO
GUIDELINES PARA O EXAME
PERICIAL POR TELE E VÍDEO
CONSULTA
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vossa

equipa

NOVO LIVRO
PERSPETIVAS EM LINGUÍSTICA
FORENSE
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A COVID-19 E AS CIÊNCIAS FORENSES
Criminologia
COVID-19 | Cyber prevention advice
A Europol emitiu uma série de fichas de alerta, no âmbito da campanha Europol – Make your
home a cyber safe stronghold que visam prevenir o Cibercrime, recentemente potenciado pela
disseminação da utilização dos meios digitais pela pandemia por SARS-Cov-2 (link).
Recentemente, divulgou também um sofisticado esquema fraudulento relacionado com a aquisição
de máscaras de proteção contra o SARS-Cov-2 (link).

Tanatologia
Autopsies on COVID-19 Deaths
Estudos recentes têm evidenciado a importância da autópsia para definir a fisiopatologia da morte
de pacientes após a infeção por COVID-19. Os autores destes estudos consideram que o
estabelecimento da causa exata da morte, poderá fornecer informações clínicas e epidemiológicas
relevantes à seleção de ferramentas terapêuticas para a doença. Com base nos achados
histopatológicos relatados nos estudos analisados, parece evidente que a lesão multiorgânica direta
induzida pelo vírus, incluindo coração e pulmões (link), juntamente com alteração do sistema de
coagulação, com atividade pro-trombótica e consequente tromboembolismo, estão subjacentes ao
fenómeno (link).

Abuso e Negligência
Covid-19 | Violência em isolamento
A COVID-19 tem imposto grandes desafios e a necessidade de uma resposta especializada e
diferenciada para garantir a segurança e o apoio às vítimas de violência doméstica. Face ao
exacerbado risco de violência e à dificuldade no acesso às redes de proteção que o contexto de
isolamento determinou, o Governo reforçou a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica com profissionais especializados no apoio psicológico a crianças e jovens que vivem em
contexto de violência doméstica (link).
De acordo com o Observatório de Mulheres Assassinadas, da UMAR (link), entre 1 de janeiro e 15
de novembro, foram assassinadas 16 mulheres em contexto de relações de intimidade (em 10 dos
casos havia sinais de violência); e houve 43 tentativas de femicídio nas relações de intimidade.
Ainda neste âmbito, este ano de 2020 ficou marcado pela entrega, na Assembleia da República, da
Petição que reclama o estatuto de vítima para crianças expostas à violência doméstica.
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TELE E VÍDEO CONSULTAS DE AVALIAÇÃO DO DANO PESSOAL PÓSTRAUMÁTICO
Recomendações para exames periciais
em Direito Civil e do Trabalho

Na sequência dos constrangimentos criados ao contacto social pela COVID-19, e
da consequente necessidade do recurso às tecnologias de comunicação, com
vista a proporcionar e apoiar procedimentos médicos, a Direção do Colégio da
Competência em Avaliação do Dano Corporal (Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos), presidida pela nossa associada fundadora, a Prof.ª Doutora
Teresa Magalhães, emitiu um conjunto de recomendações para Tele e Video
Consultas de Avaliação do Dano Corporal Pós-Traumático (ADCPT) para Exames
Periciais no âmbito de Direito Civil e do Trabalho.
O documento, estabelece um conjunto de seis recomendações alicerçadas numa análise das potencialidades e riscos das
consultas de avaliação do dano pessoal à distância, as quais se transcrevem:
Recomendações
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Realizar apenas consultas de ADCPT cuja utilidade seja óbvia para ambas as partes, mas muito particularmente para a
pessoa em avaliação e, sempre, desde que exista, da parte desta ou de quem a represente, um consentimento prévio,
livre e esclarecido, após clara e minuciosamente explicação dos objetivos, benefícios e riscos inerentes a esta
metodologia;
Consultas preliminares: realizá-las excecionalmente, fundamentando sempre o interesse e objetivo da sua realização e
deixando bem expresso no relatório que não foi realizado exame objetivo pelo perito que o subscreve. Admite-se, nos
casos em Direito Civil, relativos a traumatizados mais graves ou pessoas com dificuldades de deslocação e
comorbilidades, cujo processo clínico esteja ainda em curso e em que os riscos associados à sua deslocação à consulta
possam e devam ser evitados mas permitindo-se, desta forma, a obtenção de informação clínica útil para o
acompanhamento do caso, seja a nível do sistema judicial, seja pela companhia seguradora responsável;
Consultas intercalares: poderão ter lugar nos casos em Direito Civil, cujo processo clínico ainda esteja em evolução e
não seja relevante a realização de exame objetivo, evitando-se viagens e contactos interpessoais desnecessários, mas
podendo acompanhar-se, assim, o processo e atualizar os dados do relatório, bem como fornecerem-se informações e
orientações úteis para o doente;
Consultas finais ou únicas e concluídas: realizá-las, quer em Direito Civil, quer do Trabalho, exclusivamente nos
casos em que o exame objetivo não possa (em qualquer circunstância) ser efetuado pelo próprio perito, devido ao seu
caráter altamente específico e que envolve sempre tecnologia própria, como nos casos relativos a sequelas do foro de
especialidades como otorrinolaringologia, oftalmologia ou estomatologia/medicina dentária; se persistir alguma dúvida,
deverá ser agendado exame presencial;
Ter documento/relatório preliminar preparado, antes de estabelecer a ligação, de forma a assegurar que a mesma
possa fluir da forma mais natural possível, evitando interrupções na comunicação, que à distância se tornam mais
notórias;
Indicar sempre no relatório pericial:
a. Que foi elaborado na sequência de tele ou vídeo consulta;
b. Quem prestou a informação;
c. Que não foi realizado exame objetivo ou que este foi realizado no local por outro médico (identificando-o, bem
como ao seu tipo de competência e transcrevendo o perito o relatório deste no capítulo respetivo do seu
próprio relatório) e se foi/ou não, observado à distância pelo perito.

O que fica exposto refere-se, exclusivamente, a perícias de ADPPT em Direito Civil e do Trabalho. Não se refere a perícias
noutros domínios, nomeadamente no âmbito do Direito Penal e, desde logo, a perícias que possam/devam envolver a colheita e
preservação e vestígios.
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PERSPECTIVAS EM LINGUÍSTICA FORENSE
Diariamente aumenta o interesse, sobretudo de linguistas e juristas, relativamente às questões suscitadas pela
interação entre a Linguagem e o Direito. Durante muito tempo, esse interesse circunscreveu-se à "linguagem
jurídica", tendo mais recentemente surgido uma nova aplicação da análise da linguagem: a sua capacidade para
auxiliar as forças policiais na instauração e resolução de investigações criminais, ajudar advogados na preparação
dos seus casos e juízes na sua tomada de decisão. A Linguística Forense teve destaque na resolução de casos
forenses mediáticos, como o caso do “Unabomber” ou o caso de Derek Bentley, e tem vindo a ser utilizada
regularmente nos países anglo-saxónicos, em geral, e no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, em
particular, pode ser dividida em três subáreas: análise da Linguagem Jurídica, análise da interação em contextos
legais (incluindo questões de tradução e interpretação) e linguagem como prova. Na análise da linguagem como
prova, incluem-se a análise de autoria (com vista a atribuir a autoria de um texto suspeito a determinado autor, entre
um grupo de possíveis autores), a verificação de autoria (no sentido de analisar se determinado autor pode ser
incluído ou excluído como autor de um determinado texto suspeito), a determinação de perfis sociolinguísticos (no
sentido de determinar que tipo de pessoa linguística - faixa etária, grau de escolaridade, origem geográfica, classe
social, etc. - poderá ser o autor de um determinado texto suspeito), deteção e análise de plágio, análise de
significados (por exemplo, no sentido de determinar o significado - incluindo em código - de determinada palavra ou
expressão, ou se determinado texto constitui uma ameaça), entre outras.
O livro “Perspectivas em Linguística Forense”, editado por Dayane Celestino de Almeida, Malcolm Coulthard (um dos
linguístas responsáveis pelo desenvolvimento da Linguística Forense a nível mundial e que esteve envolvido no caso
de Derek Bentley) e Rui Sousa-Silva (membro da APCF), publicado pela IEL/Editora da UNICAMP, está disponível
para download gratuito (link)
O livro procura contribuir para aprofundar a investigação na
Linguística Forense, com enfoque na língua portuguesa, e
inclui 14 capítulos que abrangem investigação nas
linguagem jurídica, interpretação de leis, contratos, garantias
e advertências em produtos de consumo, simplificação da
linguagem jurídica (o “juridiquês”), investigação de "crimes
de linguagem" (como calúnia, injúria, difamação, assédio,
suborno, ameaça, extorsão, entre outros), da relação entre a
cronologia do crime e a redação do texto (para determinar
se o crime ocorreu no momento em que o texto foi escrito,
quando alguém o leu, ou quando o acusado leu), análise de
interação em postos e esquadras policiais, com advogados
e em tribunal, análise de mentiras, análise da interação
linguística em casos de violação, identificação da voz do
locutor (e.g., em chamadas anónimas), análise de autoria
para identificação de autores de textos de diversos tipos
(e.g., cartas, e-mails, mensagens de texto, tweets,
publicações no Facebook) e análise de textos suspeitos de
plágio. Este volume vai de encontro a uma procura
crescente de publicações na área dedicadas à língua
portuguesa, já que, apesar de existirem muitos livros
publicados em Inglês, as publicações em Português são
escassas. Por conseguinte, este livro procura abrir a
disciplina a um público mais vasto no Brasil e em Portugal,
bem como nos demais países de Língua Portuguesa, com
vista ao envolvimento crescente de linguistas em casos de
natureza forense e à afirmação do contributo da linguística
para as Ciências Forenses. Procura, assim, contribuir para
suscitar o interesse pela área, quer por parte de juristas e
agentes policiais, que podem ver os linguistas como
especialistas imprescindíveis na resolução de certos casos,
quer por parte de linguistas, que podem ver na Linguística
Forense um meio de atuação direta em problemas da vida
social, fora dos muros da Academia.
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EVENTOS
Grupo de Leitura em Linguística Forense e
Computacional
É um grupo aberto que reúne informalmente na última quintafeira de cada mês para discutir uma publicação (artigo
científico ou capítulo de livro) na área da Linguística Forense
(incluindo computacional). Todos os interessados podem
aderir ao Grupo, que, decorrente das circunstâncias impostas
pelo COVID-19, atualmente reúne online, através da
plataforma Zoom. Para mais informações e aderir ao Grupo,
aceder a:
https://www.facebook.com/groups/LF.FLUP/

Congressos de 2020 adiados pela Covid-19
O II Congresso de Ciências Biomédicas Laboratoriais da
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, subordinado ao
tema “Ciências Forenses: Do Local do Crime ao Laboratório”
previsto para março de 2020, foi adiado para 5 a 7 de março
de 2021 (link).

O V Congresso da APCF previsto nos dias 21 e 22 de maio
de 2020, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, foi
adiado para 2021 (link).

O IAI EU Annual Meeting European Division of the
International Association for Identification previsto para os
dias 23 e 24 de junho, na sede da Polícia Judiciária em
Lisboa, foi adiado para 2021 (link).

O 22nd Triennial Meeting of the International Association
of Forensic Sciences & 25th Symposium of the Australian
& New Zealand Forensic Science Society previsto para
setembro de 2020 foi adiado para 17-21 de maio de 2021
(link).

Outros Congressos Com Interesse
Podem ser consultados no link.

O Forensic/Unit, integrado no Centro de
Linguística da Universidade do Porto
(UP), organiza um programa de
seminários regulares de investigação em
Linguística Forense na Faculdade de
Letras da UP. Estes seminários têm
como objetivo incentivar a discussão em
torno dos temas interdisciplinares
relevantes para a área da Linguística
Forense e decorrerão na segunda
quinta-feira de cada mês no pólo de I&D
da Faculdade de Letras da UP, situado
na Rua dos Bragas (junto à Faculdade
de Direito da Universidade do Porto), às
17:30. Nestes seminários participarão,
para além de convidados nacionais e
internacionais, docentes da Universidade
do Porto, bem como estudantes de
Mestrado
e
Doutoramento,
que
apresentarão o trabalho em curso. Mais
informações: rssilva@letras.up.pt

A Rede Académica das Ciências da
Saúde da Lusofonia - RACS realizou online a 3ª Reunião Internacional - 3ª
rRACS, 2020 nos dias 28 e 29 de
setembro de 2020 (link).
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SUGESTÃO DE LEITURA
A violência, na qual se inclui o abuso, constitui um
grave problema social e de saúde pública, com relevantes
prejuízos para as vítimas, suas famílias e sociedade. Importa,
por isso, que toda a sociedade esteja informada sobre esta
problemática e sobre as estratégias e soluções para identificar,
tratar e prevenir este tipo de vitimização.
A publicação Violência e abuso: respostas simples
para questões complexas (link) tem como objetivo dar
resposta, num formato simples, a dúvidas frequentes sobre
este assunto, contribuindo para aumentar a sensibilização e
atenção face à existência destes casos, bem como
promovendo a capacidade de cada um para os identificar e
orientar adequadamente. Isto auxiliará um pronto e correto
diagnóstico e, logo, a mais rápida proteção e tratamento das
vítimas, assim como prevenirá a vitimização secundária e da
perpetuação da violência.
Note-se, contudo, que esta é uma questão deveras
complexa e envolvendo riscos, pelo que uma intervenção
individual não substituirá, nunca, uma intervenção profissional

Outros Livros

Artigos

Illes M, Wilson P. The Scientific
Method in Forensic Science: A
Canadian Handbook. Toronto,
Canadian Scholars’ Press, 2020
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Chin et al (2020). Forensic science needs registered reports. Forensic
Sci Int. 2:41-45. doi: 10.1016/j.fsisyn.2019.10.005 (link).
West et al (2020). Cadaveric blood cards: Assessing DNA quality and
quantity and the utility of STRs for the individual estimation of trihybrid
ancestry and admixture proportions. Forensic Sci Int. 2:114-122. doi:
10.1016/j.fsisyn.2020.03.002.
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OFERTA FORMATIVA

Curso de Especialização em
Perícias Forenses

Mestrado em Toxicologia
Analítica, Clínica e Forense

Introduction to
Forensic Science

Forensic Facial
Reconstitution

MSc Forensic
Genetics and Human
Identification

Pág. 77

Lorem Ipsum
Volume
3, nº1 Dolor

Spring 2016
Dezembro,
2020

CONTACTE-NOS
ESTE ESPAÇO É VOSSO!
Este é um espaço dedicado aos nossos Associados.
Escreva-nos! Divulgue as suas notícias, faça-nos sugestões
e comentários, coloque dúvidas!
Contacte-nos:
secretaria@apcforenses.org

CONTACTOS
RUA CENTRAL DA GANDRA, 1317
4585 – 116 GANDRA, PORTUGAL
apcforenses@gmail.com
geral@apcforenses.org
Tel. 22 415 7216

Edição elaborada por:

Diana Dias da Silva
Luís Marques Fernandes

