
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Em cumprimento da medida 5, da Área Estratégica relativa à prevenção, sensibilização e

educação, do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género e

reconhecendo a importância fulcral da educação na prevenção deste fenómeno, o XIX Governo

Constitucional produziu, pela primeira vez em Portugal, materiais pedagógicos dirigidos à

comunidade educativa e destinados à educação para a infância e aos ensinos básico e

secundário.

Os dois manuais, designados Manual para a educação de infância - crianças expostas à

violência doméstica: conhecer e qualificar as respostas na comunidade e Manual para os

ensinos básicos e secundário - crianças e jovens expostas/os à violência doméstica: conhecer e

qualificar respostas na comunidade, estavam terminados e prontos para distribuição nas

instituições e escolas no inicio do presente ano letivo.

Colocada, na audição setorial do debate na especialidade do Orçamento do Estado para a área

da igualdade, a questão de saber que utilização estava a ser dada a estes manuais, a Senhora

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade deu à pergunta uma resposta ambígua e

insuficiente.

Assim, pretende-se saber:

1- Foram os referidos manuais distribuídos às instituições e escolas?

2 - Que utilização está a ser dada ou se encontra prevista para estes materiais pedagógicos?

3 - Que ações de formação dirigidas a educadores e docentes prevê o governo realizar com

vista à utilização efetiva destes manuais?



Palácio de São Bento, quinta-feira, 17 de Março de 2016

Deputado(a)s

CARLOS ABREU AMORIM(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

JORGE MOREIRA DA SILVA(PSD)

PEDRO PINTO(PSD)

JOSÉ PEDRO AGUIAR BRANCO(PSD)

TERESA MORAIS(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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