Violência Doméstica e no
Namoro: como garantir o
respeito e a igualdade?
SESSÃO REGIONAL-CÍRCULO DOS AÇORES
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Fase regional
No passado dia 10 de março
decorreu, na ilha do Faial, a 25ª edição
do Parlamento dos Jovens, do círculo
dos Açores. Teve lugar na Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos
Açores e contou com a presença de 36
escolas, representadas, cada uma, por
dois
deputados,
anteriormente
selecionados na fase realizada em
cada escola. A maioria dos alunos
participantes deslocou-se até à cidade
da Horta, no dia anterior, tendo ficado
alojados em diversos hotéis daquela
cidade.

No primeiro dia dos trabalhos,
pelas 8 horas e 30 minutos, deu-se
a abertura deste evento pela
Presidente da Assembleia, Ana
Luís, que, com muita emoção, fez
um discurso acerca do tema
debatido este ano - a violência
doméstica e no namoro - apelando à
adesão dos jovens no combate a
este problema tão presente na
nossa sociedade atual. Após a sua
intervenção, dirigiu-se então ao
Presidente de Mesa desta edição,
Bernardo
Garcia,
para
que,
juntamente com a Vice Presidente,
Ana Rita Machado, e a Secretária, Luana Quadrado, assumissem as suas devidas
funções, dando oficialmente início à sessão.
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Este ano, tivemos como convidadas várias figuras com elevada importância
na nossa região e no país, como João Castro, Deputado na Assembleia da República
em representação do círculo eleitoral dos Açores. Estes convidados deram um grande
contributo no desenvolvimento das ações em plenário, tendo feito intervenções muito
enriquecedoras quanto ao tema e também tendo retirado quaisquer dúvidas que os
alunos deputados pudessem ter. Em conferência de imprensa, os deputados deram o
seu parecer quanto ao desempenho dos alunos participantes, como também quanto
ao tema escolhido para esta edição do programa, tendo demonstrado entusiasmo e
satisfação quanto aos mesmos.

Debate dos projetos de recomendação
Após esta fase de questões, seguiu-se o debate dos projetos de
recomendação que se desenvolveu em duas fases. Numa primeira, um ou os dois
membros de cada escola apresentaram os seus projetos de recomendação, dispondo
de um minuto e meio para fazê-lo. De seguida, houve então um debate geral, em que
cada escola teve três minutos e meio para questionar as medidas de outras escolas
e também para responder a perguntas que lhes fossem feitas. Esta fase de debate
teve um caráter muito dinâmico e despoletou capacidades de diálogo e discussão,
essenciais para um bom desempenho dos deputados.
Pelas 13:45h, passou-se à votação para apurar o projeto base, a partir dos
projetos de recomendação das escolas participantes. O projeto escolhido foi o da
Escola Secundária Antero de Quental, que contou com 62 votos. Antes do intervalo
para o almoço, ainda se realizou a votação dos temas propostos para debate na
próxima edição do programa do Parlamento dos Jovens, sendo mais votado o tema
“O Sistema Educativo Português”, proposto pela mesma escola.
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Debate na especialidade para o apuramento do projeto de
recomendação do círculo dos Açores
Depois de almoço, deu-se o debate na especialidade de modo a apurar o
projeto de recomendação do círculo dos Açores. Formaram-se seis grupos com seis
escolas cada, com o objetivo de desenvolverem e apresentarem as suas propostas
de alteração do projeto base.
De
seguida, realizaram-se as votações e o
debate das propostas em plenário, tendo
sido escolhidas as cinco mais votadas
para serem levadas à sessão nacional
em representação dos Açores.
Para além disso, ainda ocorreu a
votação para eleição das quatro escolas
que irão à sessão nacional. Foram estas
a Escola Secundária Antero de Quental,
a Escola Secundária Vitorino Nemésio,
a Escola Secundária Cardeal Costa
Nunes e a Escola Secundária Mouzinho
da Silveira.

Por último, na sessão regional realizou-se a eleição do Porta-Voz entre os
deputados eleitos à sessão Nacional, tendo sido escolhida a deputada Frederica
Pacheco, da Escola Secundária Antero
de Quental.
Deu-se assim por concluída mais
uma sessão regional do círculo dos
Açores, que contou com a participação de
jovens muito empenhados e talentosos e
que proporcionou a todos, sem exceção,
uma experiência marcante e muito
enriquecedora, não só a nível académico,
como também a nível pessoal e social. Os
alunos que passam à fase nacional do
Parlamento dos Jovens esperam agora,
com grande expectativa, pela sessão
nacional e por ver o desempenho que
todos os representantes terão na capital
em defesa das suas propostas.
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