
Webinar - No teu corpo mandas tu! educar para a Cidadania com afetos (…e 

sem abusos)! 

 

 

 

O mundo atual coloca desafios novos à educação. No âmbito de uma cidadania ativa, 

importa garantir o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos 

humanos. É para isso fundamental preparar crianças e jovens para a vida, para serem 

cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social 

e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem 

como de suprimir os radicalismos violentos (ENEC).  

Neste âmbito, realizaram-se nos dias 30 de setembro e 26 de outubro duas edições do 

webinar "No teu corpo mandas tu! Educar para a Cidadania com Afetos (…e sem 

abusos)!, no contexto da prevenção dos abusos sexuais.  

A Dra. Maria de Fátima Duarte, do Núcleo de Formação e Projetos da Comissão Nacional 

de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens foi a convidada e partilhou 

com mais de 1700 participantes, docentes e não docentes, a sua experiência e 

conhecimento. Como prevenir? Como identificar? Como ajudar as vítimas? O que fazer? 

Incidindo a abordagem sobre:  

• Conceito de Abuso Sexual de Crianças e Jovens;  

• Enquadramento Legal; 



• Atuação de Proteção face a situações de Suspeita de Abuso Sexual de Crianças 

e Jovens. 

Houve ainda oportunidade para o esclarecimento pela oradora de questões e dúvidas 

colocadas.  

Importa acrescentar que os objetivos deste webinar enquadram-se ainda no trabalho 

a desenvolver no âmbito do domínio da sexualidade e na Lei 60/2009 de 6 de agosto, 

em que constituem, entre outras, finalidades da educação sexual:  

• A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento 

individual, respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade 

portuguesa;  

• A melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens; A capacidade de 

proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais. 

 


