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No passado dia 4 de Novembro e no intuito de assinalar o Dia Europeu da Desigualdade
Salarial, que se comemora neste mesmo dia, a turma D do 12º ano, da Escola Bernardino
Machado do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial e do Curso de Técnico
Auxiliar de Saúde, na aulas da disciplina de Sociologia, a docente Licínia Loureiro de
Freitas convidou a investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra, Doutora Sofia Jamal, para dinamizar junto dos alunos uma sessão subordinada
ao tema: “Homicídios nas relações de intimidade - desafios ao direito”. 

«Considerando que o ano de 2019 tem sido particularmente marcante no que respeita a
homicídios ocorridos nas relações de intimidade, contando até ao momento cerca de 30
casos consumados. Trata-se de um crime que afeta desproporcionalmente as mulheres
e que emerge de desequilíbrios de poder, entre homens e mulheres, nas relações
amorosas e na sociedade de forma mais geral. Esta sessão debateu as dinâmicas
abusivas que levam ao homicídio nas relações de intimidade e os mitos e estereótipos
na perceção pública destes casos, com especial enfoque no sistema judicial. Desta
forma, pretendeu-se despertar a consciência dos alunos para as características e
impacto deste fenómeno, promovendo a reflexão sobre as respostas que lhe são dadas,
através da apresentação do Projeto IPHinLAW».

A prática de plágio é considerada crime, segundo a lei portuguesa.

A Foz ao Minuto encontra-se registada na Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC) com o número de registo 126961, e
encontra-se apta para as suas funções.
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