PARLAMENTO DOS JOVENS 2020

de contributo para um melhor desempenho dos jovens na fase regional.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO: A FASE REGIONAL

Recorda-se também o valioso contributo da APAV, Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, representada pela Gestora do Gabinete de Apoio à
Vítima (GAV) de Ponta
Delgada, a Dra. Raquel
Rebelo, que sensibilizou
os jovens para o tema em
questão, que se tornou
um flagelo nos nossos
dias.

A Violência Doméstica e no Namoro foi o tema escolhido, no ano de
2020, para debate no Parlamento dos Jovens. Com grande
responsabilidade, os jovens quiseram marcar a diferença, fazendo-se ouvir
sobre este tema, nas tribunas da Democracia: Assembleia Legislativa
Regional e, posteriormente,
na
Assembleia
da
República.

Da Sessão Escolar, que
contou com a presença
dos elementos da lista
vencedora, resultou, de
forma
consensual,
a
seleção das medidas
mais
pertinentes
a
apresentar e defender na

O processo tem várias
fases. Passamos a recordar
a primeira, em síntese.
Fase Escolar: ES Antero
de Quental na corrida para
o debate Regional:
Na Fase Escolar, procedeuse à constituição das listas
para eleição dos deputados,
a que se seguiu a
preparação das medidas a
apresentar
na
Sessão
Escolar.
Nesta 1.ª fase, no dia 13 de
janeiro,
a
Dr.ª
Isabel
Rodrigues, deputada eleita
pelo Círculo Eleitoral dos
Açores à Assembleia da
República, esteve na ES
Antero de Quental a dar o
seu testemunho, que serviu

PALESTRA DA APAV NA ESAQ

Sessão Regional, que passamos a destacar:
MEDIDA 1 ‘Sensibilização
dos maios novos’
Diversificação de estratégias
–
maior
recurso
a
apresentações alternativas
às palestras, como, por
exemplo, peças de teatro ou
teatro de fantoches, de
modo a captar a atenção,
principalmente, de alunos a
partir do 1º ano.
SESSÃO ESCOLAR: ESCOLHA DAS MEDIDAS

MEDIDA 2 ‘Caixa de apoio’
Disponibilização de uma caixa de apoio física, em todas as escolas, e
virtual, através de um site a que todas as pessoas poderão ter acesso.
Terminada a Sessão Escolar, com os cargos dos nossos jovens deputados
definidos: Guilherme Medeiros e Maria Alexandra Pacheco, a ESAQ pôde
finalmente estar a caminho de uma boa representação do Básico na
Sessão Regional.

sessão instalaram-se no Hotel Horta, onde tiveram a oportunidade de
descansar um pouco, após a viagem.
Nesse mesmo dia, à tarde, algumas escolas inscreveram-se num passeio
ao Jardim Botânico do Faial, organizado no âmbito do Parlamento dos
Jovens.
Num ambiente descontraído e alegre, os jovens deputados tiveram a
oportunidade de interagirem entre si.

Fase Regional: ES Antero de Quental na Horta
Decorrida a Fase Escolar, que preparou bem os nossos jovens deputados
participantes no Programa, seguiu-se a Fase Regional que teve lugar no
dia 9 de março. As atividades inseridas nesta fase tiveram como objetivo
aprofundar o tema lançado, questionando os deputados presentes,
debatendo os projetos de recomendação das escolas participantes e
elegendo um porta-voz dos Açores para a Sessão Nacional. Foi também
decidido o projeto de recomendação que se irá levar nessa próxima fase.

DIA 1- Véspera do ‘grande dia’
A partida para a cidade da Horta, na
Ilha do Faial, a caminho da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores (ALRAA), deuse no dia 8 de março, véspera do
grande
dia.
Todos
estavam
expectantes por essa viagem, mas,
ao mesmo tempo, nervosos pela
responsabilidade que carregavam na
defesa
desta
temática,
ainda,
tormentosa na atualidade. Os jovens
deputados e os respetivos jornalistas
de

cada

escola

presente

nesta

JARDIM BOTÂNICO DO FAIAL

DIA 2- O ‘grande dia’
Chegou o grande dia! Dia 9, como planeado, em que ia ter lugar a tão
esperada Sessão Regional. À chegada à Assembleia Regional, as
diversas escolas participantes concentraram-se na Receção (entrada
principal).
Antes da cerimónia
de abertura, houve
lugar a fotografias
entre
os
participantes,
acompanhantes e os
jornalistas,
que
iniciavam os seus
trabalhos de recolha
de informação e
imagens.
Às 9 horas, iniciouse a cerimónia de
ES ANTERO DE QUENTAL CHEGA À ALRAA
abertura por sua
PARA UM DIA DE AÇÃO
Excelência
a
Presidente
da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Ana Luísa Luís.

A Sessão Regional contou com a presença de 56 jovens deputados, 6
jornalistas, 3 elementos da mesa, e 28 professores, representando um
total de 28 escolas.
Já na sala do Plenário da ALRAA, todos ocuparam os lugares previamente
distribuídos aos deputados
e jornalistas, dando-se início
aos trabalhos com cada
escola a dirigir as suas
questões aos deputados
presentes na sessão: Diretor
Regional da Educação,
Rodrigo Reis; Deputado da
Assembleia da República,
DEPUTADOS NA SESSÃO REGIONAL
João Castro, do PS e
Deputados
da
ALRAA,
Tiago Branco, do PS e Catarina Cabeceiras, do CDS-PP.
Perante as questões e as respostas acerca do tema desta edição do
Parlamento dos Jovens, a deputada Catarina Cabeceiras lançou o apelo
“Vamos trabalhar para que seja um número diferente!”. Tive a
oportunidade
de
entrevistar,
mais
tarde, esta deputada,
assim como cada um
dos outros deputados
presentes.
Cerca das 10:30h,
iniciou-se o Debate
dos
Projetos
de
Recomendação,
durante o qual cada
escola
dispôs
de
cerca de 1:30 min.
para apresentar os

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECOMENDAÇÃO
DA ES ANTERO DE QUENTAL

seus projetos de recomendação, após o que se seguiu um debate entre
todos os participantes.
Enquanto os deputados debatiam no Plenário, os jornalistas separam-se
para efetuar as entrevistas aos deputados presentes individualmente.

Na sala da Senhora Presidente da ALRAA, juntaram-se todos os
jornalistas para a entrevistar. Nesta entrevista, enquanto jornalista da ES
Antero de Quental, questionei-a
sobre se existem menos Deputadas
do que Deputados e sobre o que é
ser a presidente da ALRAA. A
Senhora Presidente respondeu,
começando por explicar a Lei da
Paridade de Géneros em Portugal,
da qual resulta que as listas devem
ser compostas de modo a
assegurar a paridade entre homens
e mulheres, em que por cada 3
elementos, 2 devem ser de um
género e o outro terá de ser do
outro. Comentou, ainda, a questão
das quotas de géneros, alegando
que, apesar de não concordar, é a
forma que garante a eleição de
mulher na política, garantindo que
SENHORA PRESIDENTA DA ALRAA
os Homens têm de convidar
JORNALISTA DA ES ANTERO DE QUENTAL
mulheres para as listas.

No entanto, a verdade é que muitas mulheres, depois de estarem nos
lugares, acabam por demonstrar as suas capacidades e competências,
independentemente das cotas. Acrescentou ainda, que da sua experiência,
nem sempre é fácil, nomeadamente para alguns homens, aceitarem as

suas ordens, no exercício das suas funções, e ter uma mulher a mandá-los
calar, sentar, a dizer que já acabou o seu tempo, situações que nem
sempre são fácies de gerir. Apesar de nunca ter sido alvo de nenhuma
discriminação direta, às vezes entende-a por olhares, risinhos e conversas
indiretas. E, falou também, de outras questões, nomeadamente culturais.
Após o debate dos Projetos
de Recomendação, votouse para apurar o projetobase. A votação decorreu
de forma ordeira, já com os
jornalistas presentes. O
Projeto de Recomendação
mais votado foi o da ES
Vitorino Nemésio, com 46
votos.

DEPUTADOS DA ES ANTERO DE QUENTAL
NA ALRAA

Antes
do
fecho
dos
trabalhos
da
manhã,
efetuou-se a votação para o
tema do Parlamento dos
Jovens para 2021, através
de um boletim de voto
colocado na urna do
Plenário.

Estava concluída a manhã de trabalhos!

Todos os participantes desta Sessão almoçaram na ES Manuel de Arriaga,
após a longa manhã de trabalhos, num ambiente agradável onde surgiam
afinidades e empatias.

A 2ª Parte da Sessão Regional decorreu durante a tarde, iniciando-se com
dois votos de recomendação.
De seguida, iniciou-se o debate na especialidade, no âmbito do qual o
projeto-base sofreria alterações, para apurar o Projeto de Recomendação
do Círculo a apresentar à Assembleia da República, enquanto os
jornalistas estavam a realizar uma visita guiada à Assembleia Regional. As
escolas participantes foram divididas em 5 grupos, para trabalharem no
sentido de apresentarem três propostas de alteração do texto base, de três
tipos: eliminação, emenda ou aditamento.
Durante a tarde, os trabalhos incidiram nas medidas vencedoras que
fariam parte da recomendação aprovada.
A terminar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu ordem da votação
para a eleição das 4 escolas e dos deputados a representarem o Círculo
Eleitoral dos Açores na Sessão Nacional. Da votação, resultou a eleição
das seguintes escolas: ES Vitorino Nemésio, com 27 voto; ES Jerónimo
Emiliano de Andrade, com 25 votos; ES Domingos Rebelo, com 14 votos e
da EB1, 2, 3/S Mouzinho da Silveira, com 13 votos.
Foi eleito porta-voz do Círculo Eleitoral dos Açores para a Sessão Nacional
o deputado Gonçalo Matos, da ES Vitorino Nemésio, com 29 votos.
‘O Sistema Educativo Português’ foi o tema selecionado como proposta
para o Parlamento dos Jovens de 2021, apresentado pela ES Vitorino
Nemésio, o qual será submetido, em nome do Círculo Eleitoral dos Açores,
à consideração da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e enviado à
Assembleia da República.
Ao encerrar o grande dia, os participantes saíram com a convicção de
terem dado o seu melhor para combater e, assim, diminuir grande flagelo
que é o elevado número de vítimas de Violência Doméstica e no namoro.
Com a alma cheia de uma maravilhosa experiência, que extravasou para
além das paredes do Plenário, o dia continuou com o convívio entre todos

na linda cidade da Horta, virada para o mar e com a montanha do Pico no
horizonte. Terminámos, assim, a nossa experiência na Sessão Regional.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SESSÃO REGIONAL

