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RESUMO: A criança enquanto sujeito de direitos, dentro do contexto da legislação 

internacional e nacional, tem o direito à participação e audição nos processos que lhe dizem 

respeito fornecendo-lhe um papel ativo. No entanto, sabe-se através da literatura existente que 

conjunto de variáveis que podem interferir no processo de audição, nomeadamente se a audição 

não for bem conduzida de uma forma adequada pelos intervenientes, pode causar danos 

secundários. Este estudo teve em mente o superior interesse da criança, e a criança enquanto 

sujeito de direitos, assim com vista a minimizar os danos decorrentes do contacto da criança 

com o Sistema Judicial Português, o objetivo geral do presente estudo consistiu em desenvolver, 

implementar e avaliar uma formação a Magistrados Portugueses, sendo os objetivos específicos 

conhecer as práticas vigentes em Portugal na audição da criança e adolescentes, as percepções 

dos Magistrados sobre as especificidades da audição no âmbito da sua prática profissional, 

sensibilizar os Magistrados para a importância de boas práticas na audição de crianças e, por 

último, aumentar conhecimentos e competências dos Magistrados Portugueses com vista a uma 

maior sensibilização no processo de audição de crianças e adolescentes. Inicialmente foi 

realizada uma avaliação de necessidades com recurso a um questionário de natureza qualitativa, 

posteriormente foi desenhado e implementado um programa de formação e a sua respetiva 

avaliação com recurso a um questionário, num desenho quase-experimental (antes da formação: 

NGI = 68; NGC = 22; após a formação, NGI = 43, NGC = 16). Os resultados obtidos revelaram, tal 

como espectável, diferenças significativas no grupo de intervenção (GI), do momento antes 

para o momento após a formação, tanto ao nível dos conhecimentos como das competências, 

verificando-se um aumento de conhecimentos em 33.3% das questões, e ao nível das 

competências em 64,3%. Este estudo tem, assim, um carácter inovador, ao procurar não só ter 

desenvolvido uma formação específica sobre audição para Magistrados Portugueses, como 

incluir uma avaliação da mesma. 
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