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Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª 

Aprova o Orçamento do Estado para 2021 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO IX 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

Artigo 212.º - B 

Campanha de Sensibilização sobre a Covid-19 para a Infância / Adolescência / Terceira Idade 

1 - No primeiro trimestre de 2021, o Governo implementa uma Campanha de Sensibilização sobre 

a Covid-19 com o objectivo de informar sobre o que fazer num contexto de pandemia, nomeada-

mente como ocupar o tempo e preservar a saúde mental, bem como cultivar perspectivas de fu-

turo. 

2 - O disposto no nr. 1 é especificamente dirigido a três faixas etárias: a infância, a adolescência e 

a terceira idade e para cada uma delas são produzidos conteúdos próprios.  

 

Fundamentação 

O contexto de pandemia trouxe desafios substanciais a todos os cidadãos; desafios esses que se 

manifestam no seu quotidiano. As mudanças de hábitos impostas nos últimos meses afetaram a 

socialização, a compreensão de mundo e, no que diz respeito às crianças, até o modo de brincar. 

O distanciamento forçado despoletou, então, uma ressignificação da infância, da adolescência e 

da terceira-idade. Tal pode revestir-se de um carácter traumático, especialmente no caso das cri-

anças, e até levar a comportamentos suicidas, no caso de adolescentes e idosos. 
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Para dar enquadramento e uma resposta a esta ressignificação, o governo deve levar a cabo uma 

Campanha de Sensibilização, que permita responder aos desafios que se impõem a estas três faixas 

etárias, nomeadamente no que diz respeito aos seus impactos na saúde mental. 

 

 

Assembleia da República, 13 de novembro de 2020 

  

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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