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O Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz localiza-se na margem sul do Rio Tejo, no concelho de Almada, a 15 minutos da cidade de Lisboa e a 10 minutos da Costa de Caparica.
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Latitude: 38º40’2.52’’N
Longitude: 9º11’57.26’’W

“A academia ao serviço da justiça”

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
FORENSES E PSICOLÓGICAS
EGAS MONIZ
www.lcfpem.com
Campus Universitário, Quinta da Granja, Monte de Caparica
2829 - 511 Caparica | Telefone: (+351) 212 946 856 | (+351) 919 921 487
Fax: (+351) 212 946 852 | E-mail: lcforenses@egasmoniz.edu.pt

www.lcfpem.com

Missão do LCFPEM

Actividade Pericial

Integrado no Campus Universitário Egas Moniz, o Laboratório de Ciências Forenses
e Psicológicas Egas Moniz (LCFPEM) surge da vasta experiência académica e de investigação desta Instituição, pioneira no ensino das Ciências Forenses em Portugal.
Contando com um corpo docente e de investigação internacional, altamente qualificado, o Laboratório tem como missão pôr a academia ao serviço da
Justiça, com o indispensável rigor, qualidade e ética.

O LCFPEM conta com peritos e consultores com uma vasta experiência nas mais diversas áreas Científicas, Medicina Legal e Psicologia, que estão habilitados a realizar
perícias médico-legais e técnico-científicas para o sistema de justiça.
DOCUMENTOSCOPIA Análise de documentos | Análise de escrita manual
Director de serviço: Dr. José Abrantes da Cunha

Director: Prof. Doutor Alexandre Quintas | E-mail lcforenses@egasmoniz.edu.pt

Formação Profissional
Através da organização de eventos científicos e workshops, o
LCFPEM pretende contribuir para a formação activa de alunos e profissionais, a partir de uma estreita colaboração com académicos e profissionais de relevo nas áreas das Ciências do Forum.
Coordenadora: Dr.ª Joana Couceiro | E-mail workshops.lcfpem@egasmoniz.edu.pt

Investigação Científica

BIOLOGIA Microbiologia forense | Palinologia forense | Entomologia forense
Genética forense | Análise de fibras
Directora de serviço: Prof. Doutora Helena Barroso

QUÍMICA Análise de fogos postos | Análise toxicológica de substâncias de
abuso | Análise de xenobióticos no ambiente
Director de serviço: Prof. Doutor João Paulo Noronha

CLÍNICA MÉDICO-LEGAL Medicina dentária forense | Neurocirurgia
Directora de serviço: Prof. Doutora Cristiana Pereira

PSICOLOGIA FORENSE Perícias de avaliação psicológica forense
O laboratório desenvolve projectos de Investigação
Científica nas áreas da toxicologia, química, biologia
e medicina dentária através dos seus investigadores e
de colaborações com investigadores provenientes de
universidades nacionais e internacionais.

Directora de serviço: Prof. Doutora Íris Almeida

O laboratório adopta um eficiente modelo de gestão e uma rigorosa política de controlo de qualidade. A isenção e rigor profissional na realização das perícias solicitadas
são um compromisso que assumimos com todos os clientes.

