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Voto n.º 148/XIV

Voto de pesar pelas mortes violentas dos jovens Pedro Fonseca e Giovani dos Santos Rodrigues

O ano de 2019 terminou com duas mortes inesperadas. No passado dia 28 de 

Dezembro, Pedro Fonseca, um jovem de 24 anos, foi morto durante um assalto junto 

à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Campo Grande, em Lisboa. No 

dia 21 de Dezembro, Giovani dos Santos Rodrigues, um jovem de 21 anos que estudava 

no Instituto Politécnico de Bragança, foi brutalmente agredido e acabou por falecer dez 

dias depois no Hospital Geral de Santo António, no Porto. 

Estas duas situações, mais do que merecer a manifestação do nosso pesar e

consternação, fazem-nos sentir uma grande preocupação e revolta. 

Alertam-nos também para a necessidade de uma reflexão transversal sobre o tema da 

violência e insegurança nas imediações das Instituições de Ensino Superior e sobre a 

necessidade de se tomarem medidas de prevenção deste flagelo. De resto, ao longo 

dos últimos anos, vários têm sido os alertas dos directores de Instituições de Ensino 

Superior relativamente às situações de insegurança vivenciadas no contexto 

académico, referindo designadamente casos de furtos e roubos, de agressões físicas, 

de assédio sexual, de perseguição e de ameaças a estudantes. Concretamente, de 

acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2018, registaram-se 13981 

participações relacionadas com a criminalidade violenta e grave, tendo tido maior 

expressão nos distritos de Faro, Lisboa, Porto e Setúbal.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pelas 

mortes violentas dos jovens Pedro Fonseca e Giovani dos Santos Rodrigues e afirma o 

seu compromisso de tomar medidas consequentes de prevenção da violência e 

promoção da segurança nas imediações das Instituições de Ensino Superior. 
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Palácio de São Bento, 08 de Janeiro de 2019

As Deputadas e o Deputado,

André Silva
Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real


