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Identificação da Lista*: A 
 

 

 
 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 

Fundamentação teórica do Tema: 
 

 

 
 
A violência doméstica/violência no namoro é o conjunto de comportamentos utilizados num relacionamento, por 
uma das partes, pode ser emocional, social, física, sexual, financeira ou perseguição.  
A violência doméstica é um crime público, o que significa que, todos os cidadãos que dela tomem conhecimento, 
podem denunciar às autoridades. É um dever cívico realizar a denúncia. 
Este comportamento (violência doméstica/namoro) reveste-se de justificações e de componentes culturais e sociais, 
por isso é tão difícil de combater.  
Muitas vezes a violência doméstica/violência no namoro resulta em consequências limites como a morte das 
vítimas e o custo social que disso resulta, como por exemplo os filhos órfãos e sem apoio dos progenitores, visto 
que um morre e o outro fica na cadeia. Mas mesmo quando não resulta numa situação tão limite pode trazer 
consequências a nível mental e físico extremamente complexas, quer para as vítimas, quer para a restante família, 
principalmente para os filhos. 

 

 

MEDIDAS PROPOSTAS 

1. 

 
 
Criar movimento estudantil na prevenção da Violência no namoro entre os jovens. 
 

 

2. 

 
Campanhas de sensibilização para prevenção da violência doméstica nos meios de comunicação e redes sociais. 
 
 

 

3. 

 
Campanhas de sensibilização nas escolas para prevenção da violência doméstica e no namoro. 
 
 



 

 

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM AS MEDIDAS 

1. 

A criação de associações, parcerias com associações de estudantes que promovam a 

não violência, tanto no namoro como a violência doméstica. A violência 

doméstica/no namoro começa muito na adolescência, por isso, a importância de 

começar nas escolas. 

 

2. 

Explicar melhor a todas as pessoas e envolver os jovens nessa explicação sobre a 

violência doméstica/no namoro. Alertar para este problema social e para as suas 

consequências.  

Esta medida passa por fazer campanhas por todos os meios de comunicação e nas 

redes sociais para que abranja uma faixa alargada da sociedade e destrua 

preconceitos culturais e sociais ligadas à violência doméstica. 

 

3. 

Dinamizar: 

 - palestras com especialistas de várias áreas (psiquiatras; advogados; investigadores 

policiais, entre outros); 

- exposições de pinturas, de grafitti, instalações e outros tipos de arte urbana, que 

reportem para os problemas e as consequências da violência no namoro, para que 

causem impacto junto das crianças e dos adolescentes nas escolas; 

- concursos de dança e musica entre os estudantes, com linguagem jovem e apelativa 

para chegar facilmente a todos 



 

Esta medida passa por convidar pessoas relacionadas com o tema e envolver os 

estudantes, passando pelas escolas do país para que os números de vítimas 

diminuam no futuro. 

 

Enviar para o email: parlamento.jovens@manuelfariasousa.pt 

Data Entrega: _____/_____/______ 


