
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: Escola Secundária de Felgueiras 

CÍRCULO: Porto 

SESSÃO: Ensino Secundário 

 

 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

  Numa sociedade que se pretende igualitária torna-se cada mais premente a mudança de 

mentalidades. 

Como meio privilegiado de socialização, a escola tem como missão promover a igualdade 

de oportunidades e educar para os valores do pluralismo e da igualdade entre homens e 

mulheres. Urge, desenvolver um esforço para a eliminação da violência e, 

consequentemente, de relações de intimidade marcadas pela violência doméstica, 

constituindo-se parte essencial da educação para os direitos humanos, para o respeito 

pelos direitos e pelas liberdades individuais na perspetiva da construção de uma cidadania 

para todos.  

 
 

 MEDIDAS PROPOSTAS 
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

1ª Medida – Implementação de um plano nacional de educação no pré-escolar e 1.º ciclo 
contra a violência.  

“A Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para  

mudar o mundo.” 

Nelson Mandela 

Esta medida surge na sequência dos números alarmantes de violência doméstica que todos 
os dias chegam até nós através dos media.  

Consideramos que a formação e educação de um povo é, como afirmou Nelson Mandela, a 



 
 
 
 
 
 

 

arma mais poderosa para mudar o mundo. Desta forma, é crucial começar logo em tenra 
idade com as crianças do ensino pré-escolar e 1.º ciclo. São elas que, através do importante 
trabalho de professores, psicólogos, auxiliares e outros agentes educativos, poderão ser 
educadas para os valores do pluralismo, do respeito, da não violência e da igualdade entre homens 
e mulheres. 

A implementação de um plano nacional de educação no pré-escolar e 1.º ciclo contra a 
violência, com objetivos claros e ações bem direccionadas consideramos ser de máxima 
importância para diminuir, a longo prazo, a violência em termos gerais, e a violência 
doméstica e no namoro, em termos particulares.  

 

 

2ª Medida – Criação de um gabinete de apoio psicológico ao agressor, apoio este 
obrigatório desde que o processo se inicia sendo que, quando o mesmo não o cumpre, a 
medida preventiva à qual está sujeito se agrava.     

Há por hábito durante um caso de violência pensarmos apenas na vítima. É mais do que 
legítimo! No entanto, também será importante conhecermos a faceta e o estado 
psicológico do agressor. Talvez a maioria dos agressores não se assuma como tal. Contudo, 
outros há que assumem que o são e nem sempre percebem o(s) motivo(s) que levam a tais 
ações ou consideram justas as suas ações. Por isso, consideramos a ajuda psicológica 
fundamental. Cremos mesmo que com esta medida muitos casos de violência doméstica e 
no namoro poderão ter um final menos trágico evitando o agravamento das medidas para 
o agressor e diminuir o sofrimento das vítimas.  

 

3ª Medida –Criação de um programa televisivo (formato direito de antena) onde antigos 
agressores poderão partilhar as suas histórias de vida, sensibilizando para a não violência.  

Esta medida pode parecer polémica mas não queremos que seja mal interpretada. A ideia 
não é dar foco aos agressores em detrimento das vítimas. A ideia vem no seguimento da 
medida número 2 onde se torna fulcral o papel dos psicólogos junto do agressor. Aqueles, 
estando em contacto com os agressores, conhecem perfeitamente as suas fragilidades, os 
seus medos ou o(s) porquê(s) dos atos de violência. Seriam os psicólogos os orientadores 
deste programa onde se pretende, não dar voz ao agressor, mas ao cidadão que foi um dia 
agressor e que mudou as suas atitudes e valores em relação à violência. É esta mudança de 
paradigma que se pretende mostrar no programa, tendo o ex-agressor um papel de 
sensibilização à não violência. 

  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Nota importante 

Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao 

formulário eletrónico disponível, a partir de 6 de dezembro, na página Internet do Parlamento dos 

Jovens: www.jovens.parlamento.pt. 

http://www.jovens.parlamento.pt/

