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Lisboa, 23 de novembro de 2021 

N.ª Ref.ª 001/037/XIV/001/007 

V.ª Ref.ª:  Of. n.º 189/8.ª – CECJD/2021 

 

ASSUNTO: PETIÇÃO N.º 313/XIV/3.ª “NÃO À VIOLÊNCIA ESCOLAR – POR UMA ESCOLA DE 

VALORES” – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
 

Exmo. Senhor Deputado Firmino Marques, 

Conforme solicitado em ofício referido em epígrafe, vem a AEEP pronunciar-se sobre o 

conteúdo da Petição n.º 313/XIV/3.ª, nos seguintes termos: 

 

Os Estabelecimentos de Ensino Particulares e Cooperativos, possuem documentos 

estruturantes no que diz respeito aos seus Valores com Projetos Educativos e Regulamentos 

Internos sólidos. Damos muita importância aos Valores da Escola e por isso podemos dizer 

que somos um conjunto de Escolas com Projetos Educativos diferentes e diferenciados, o 

que permite às famílias escolher na base destes valores que são colocados em prática todos 

os dias.  

A prevenção de fenómenos de violência de todos os tipos é um trabalho diário que a 

comunidade educativa realiza, e que conta com todos os pares do processo educativo. 

A AEEP tem sido um parceiro dos seus Associados na procura de mecanismos que apoiem 

as escolas na prevenção da violência e mau trato e na criação de mecanismos de reação em 

caso de suspeitas e denúncias. Assim disponibilizamos aos nossos Associados uma série de 

formações para os docentes e não docentes e promovemos o Programa “CUIDAR”, 

desenvolvido pela Universidade Católica Portuguesa, que apoia os estabelecimentos de 

ensino na criação e implementação dos seus sistemas internos de proteção e cuidado. 

Acompanhamos a presente Petição no que diz respeito à necessidade de uma intervenção 

coletiva para a prevenção destes fenómenos em ambiente escolar, mas também em toda a 

sociedade. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Presidente da Direção  
 

Luís Baptista Esteves Virtuoso 

Ex.mo Senhor Presidente da 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E 

DESPORTO 
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