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OPCIÓN A

Vítimas de violência doméstica
No ano passado 16 pessoas morreram em Portugal em consequência de violência
doméstica, mais seis do que em 2008, indica um relatório da Direcção-Geral de Administração
Interna a que a agência Lusa teve acesso. O relatório “Violência Doméstica 2009” afirma que
entre as 30.543 participações por violência doméstica às forças policiais houve “diversos casos
em que os ferimentos foram graves” e adianta também que se registou “a morte de 16 vítimas”.
O número de participações aumentou 10,1 por cento em relação a 2008, concentrado no
continente (92,4 por cento dos casos) e nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga.
Com “três a quatro queixas por hora”, trata-se do “quarto crime mais registado em
Portugal” e do “segundo crime mais registado na tipologia de crimes contra as pessoas”,
totalizando respectivamente sete e 28 por cento do total a nível nacional. As vítimas de
violência doméstica continuam a ser, na sua maioria, mulheres (85 por cento), com uma idade
média de 39 anos, mais de metade casadas ou em união de facto, na maioria dos casos com o
agressor. Destas, 77 por cento não dependiam economicamente do agressor.
Em 89 por cento dos casos foi a própria vítima a denunciar o ocorrido às autoridades. As
autoridades foram chamadas a intervir em 77 por cento das queixas. Segundo o relatório, em 16
por cento das ocorrências comunicadas, foram utilizadas armas, em 46 por cento das situações
havia registo de “consumo habitual de álcool” e em onze por cento de consumo de
estupefacientes. Em mais de metade dos casos (51 por cento) tinha havido ocorrências
anteriores de violência doméstica, segundo os dados da GNR.
(Lusa, Público)

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones:
1. Descreva, por palavras suas, o perfil maioritário das vítimas de violência doméstica.
(2 puntos)
2. Que lugar ocupa, segundo o texto, a violência doméstica no índice de criminalidade
em Portugal? (2 puntos)
2. Quais as conclusões principais do relatório “Violência Doméstica 2009”? (2 puntos)
3. Explique, por palavras suas, o termo “machismo”? (2 puntos)
4. Aponte quais considera serem as medidas preventivas mais importantes para
resolver o problema da ‘violência doméstica’. (2 puntos)
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OPCIÓN B

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL NO MEIO ESCOLAR
Conhecer o corpo, perceber as diferenças entre os rapazes e as raparigas e reflectir sobre o
significado da gravidez e do aborto são alguns dos objectivos dos conteúdos curriculares da
educação sexual em meio escolar, publicados ontem em Diário da República. O diploma, que
separa as matérias de acordo com os anos escolares, estabelece ainda que “pais e encarregados
de educação” devem ser “ouvidos em todas as fases” do processo.
A “articulação escola-família” é um dos aspectos salientados por Daniel Sampaio,
presidente do Grupo de Trabalho sobre Educação Sexual, que colaborou na elaboração da
portaria que regulamenta a lei aprovada no ano passado na Assembleia da República. O
psiquiatra chama a atenção para a parte do documento na qual se lê que “o conselho pedagógico
deve assegurar que os pais e encarregados de educação sejam ouvidos em todas as fases de
organização da educação sexual no respectivo agrupamento de escolas ou escola não
agrupada”.
Palavras que não convencem Artur Mesquita Guimarães, pai e membro da Plataforma de
Resistência Nacional: “Os meus filhos não vão ser educados a votos, consoante o que se decidir
nas reuniões de pais”, argumenta, ressalvando que não é contra a educação sexual nas escolas,
mas a favor da “liberdade de opção”. Já para o presidente da Confederação das Associações de
Pais, Albino Almeida, “educação e saúde são direitos universais, inalienáveis e
imprescindíveis”.
(Maria João Lopes, adaptado de O Público).

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones:
1. Qual o conteúdo do diploma que acaba de ser publicado no Diário da República? (2
puntos)
2. Qual a posição de Artur Mesquita Guimarães a respeito da educação sexual nas
escolas? (2 puntos)
3. Comente a diferença de opinião a respeito da educação sexual entre o presidente da
Confederação das Associações de Pais e Artur Mesquita Guimarães. (2 puntos)
4. Qual é, segundo a notícia, o papel de “pais e encarregados de educação” no processo
de implementação da educação sexual nas escolas? (2 puntos)
5. Qual é, do seu ponto de vista, a importância de incluir a educação sexual nos
programas escolares? (2 puntos)
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