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[1] Anteriormente designada de Ser-
viço de Psicologia e fundada em 1993, 
a APsi surge, em 2016, como uma 
Associação de prestação de serviços 

de Psicologia à comunidade em geral 
que resulta de uma parceria entre a 
Universidade do Minho, através da 
Escola de Psicologia e dos Serviços de 

Ação Social, e as Câmaras Municipais 
de Braga e de Guimarães, dada a sua 
proximidade com a comunidade local.

I. Introdução
A Unidade de Consulta Psicologia da Justiça e Comunitária 
(UCPJC), atualmente integrada na Associação de Psicologia 
(APsi) da Universidade do Minho, encontra-se sediada, desde 
1998, nas instalações da Escola de Psicologia (EPsi) no Campus 
de Gualtar, Braga, tendo mais recentemente alargado os seus servi-
ços a um novo espaço em Guimarães[1]. A APsi tem como intento 
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desenvolver e prestar serviços baseados em evidências científicas 
nos diversos domínios da Psicologia Aplicada, comportando várias 
unidades de prestação de serviços especializadas na área da Psico-
logia (cf.www.psi.apsi.um). 

O grupo de profissionais que integram a UCPJC são docen-
tes/investigadores da Escola de Psicologia e outros colaboradores 
externos à Escola, habilitados para o exercício da prática profissio-
nal em Psicologia da Justiça e reconhecidos pela Ordem dos Psicó-
logos Portugueses. 

Desde a sua abertura, a UCPJC tem assistido a uma diver-
sificação das solicitações no domínio das múltiplas áreas relacio-
nadas com a justiça criminal e tutelar, quer ao nível da vitimação 
(e. g., violência conjugal, abuso sexual) e da perpetração (e. g., 
ofensores sexuais, conjugais), assim como no domínio cível (e. g., 
regulação das responsabilidades parentais). Este artigo visa for-
necer uma caracterização geral desta Unidade, que assume carac-
terísticas únicas em Portugal, não sem antes enquadrar a sua 
atividade de acordo com o modelo teórico-prático que presidiu 
à sua criação em 1998, evidenciando as valências, os processos e 
modelos de atuação deste serviço, a par da apresentação de alguns 
dados estatísticos relativos à atividade desenvolvida ao longo destas 
duas décadas.

II. Psicologia, Direito  
e Justiça
Em Portugal, a Psicologia da Justiça, enquanto disciplina cientí-
fica e domínio de especialização, tem vindo a cativar estudantes,  
psicólogos e profissionais que trabalham no sistema de justiça, 
muito pela crescente solicitação de perícias forenses em âmbito 
cível e penal, mas também devido ao impacto destas nas decisões 
judiciais, fazendo com que este seja um dos domínios da Psicologia 
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que mais se tem expandido em Portugal e que mais visibilidade 
tem tido através de várias publicações monográficas[2].

Desde há muito que os saberes e práticas da Psicologia se vêm 
cruzando com o Direito, assim como os diferentes problemas 
associados à administração da Justiça, sendo hoje cada vez mais 
comuns, entre outros, os pedidos de perícias para avaliação da per-
sonalidade em processos criminais e cíveis, a avaliação da credi-
bilidade em vítimas de violência conjugal e sexual, bem como as 
solicitações para intervir junto de ofensores, nomeadamente con-
jugais e sexuais[3]. Adicionalmente, a Psicologia tem contribuído, 
cada vez mais, para elucidar os processos de tomada de decisão, 
para a escolha das opções face à regulação social, assim como para 
a elaboração e interpretação das leis, a definição das políticas de 
prevenção e intervenção e na construção e execução das decisões 
judiciais, que assentam numa análise multidisciplinar da realidade 
e das relações humanas, sociais, económicas e políticas[4].

Direito e Psicologia são disciplinas distintas quanto às ver-
tentes de aplicação dos seus conhecimentos, às áreas e às premis-
sas de intervenção e quanto aos métodos, mas também, segundo 
Blackburn[5], quanto aos seus objetivos (a verdade no caso da 


