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Técnicas de entrevista e 

interrogatório 

 

A inquirição e o interrogatório, normalmente referidas com “técnicas de Entrevista e 

Interrogatório”, constituem uma complexa técnica policial, cujo objetivo capital assiste na 

recolha de informação fundamental ao apuramento da verdade dos factos, visando para tal 

responder às seis questões fundamentais da Investigação Criminal. 

A sua aplicabilidade, com as necessárias adaptações, ocorre em qualquer fase da investigação, 

independentemente da figura processual em causa: testemunha, arguido, queixoso ou 

denunciante. 

Em termos práticos, a Inquirição/Interrogatório consiste num diálogo estabelecido entre duas 

partes, o entrevistador e o depoente, que pode ser qualquer uma das figuras suprarreferidas. 

Deste diálogo resulta necessariamente uma situação de interação entre os dois intervenientes, 

os quais defendem muitas vezes objetivos e interesses diferentes e, por vezes opostos, 

sobretudo se se tratar de um interrogatório de arguido. 

 
São objetivos desta formação: 
 

1. Conhecer o Quadro Legal, evitando a existência de nulidades processuais; 
2. Saber preparar o espaço físico e a estratégia para um depoimento; 
3. Dominar as diversas metodologias de inquirição e de interrogatório; 
4. Saber avaliar a linguagem verbal e não verbal do interlocutor;  
5. Saber gerir as atitudes; e 
6. Dominar as Técnicas de motivação. 

 
Metodologia:  

 
Formação teórico-prática seguida de exercícios práticos em sala (Role Play) e 
consequente autoscopia. 
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Destinatários Órgãos de Polícia Criminal, Forças de Segurança, Advogados, Diretores 

de Segurança em empresas, Estudantes e profissionais para quem o 

conteúdo seja relevante.  

Duração do curso 10 dias 

Data   07 de Junho 2021 a 18 de Junho 2021 

No final do curso Certificado de Presença (Cerimónia de Encerramento) 

Valor   €450 (IVA inc) 

Vagas disponíveis Limitadas 

Horário do curso Pós-Laboral 

(2h/dia pós-laboral) 

Documentos  Cópia do Cartão de Cidadão 

   Assinatura de Non Disclosure Agreement (a fornecer na inscrição) 

* Localização  Portugal / Lisboa 

** Descontos  10% para grupos de mais de 5 elementos 

*** Pagamento inclui Material de Suporte 

**** Pagamentos Candidaturas só são validadas após confirmação de pagamento 

 

Contacte-nos: intellcorp@protonmail.com 
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