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O Parlamento dos Jovens é um projeto desenvolvido pela Assembleia da
República Portuguesa
com o objetivo de promover e incentivar o
trabalho democrático aos alunos do Ensino Básico e Secundário simulando o processo
das Eleições Legislativas de Portugal. Este projeto permite aos alunos viverem os
desafios de um deputado da assembleia regional ou nacional. Escolhido um tema
anualmente, os alunos eleitos e representantes de cada escola debatem as suas ideias
com as outras escolas num processo cujo objetivo é aprovar um projeto consensual
para os deputados da Assembleia da República debaterem. No atual ano letivo o tema
a debater pelos alunos do ensino básico é a “Violência Doméstica e no Namoro: da
sensibilização à ação”. De acordo com a Associação Portuguesa De Apoio à Vítima
(APAV) violência no namoro é um ato de violência, pontual ou contínua, cometida por
um dos parceiros (ou por ambos) numa relação de namoro, com o objetivo de controlar,
dominar e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. Existem vários
tipos de violência como por exemplo: Violência Física, violência sexual, violência verbal,
violência psicológica, violência social.
Têm ocorrido campanhas de sensibilização sobre a violência doméstica e no
namoro, nomeadamente dinamizadas pela APAV, União de Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR) e Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
O número de caso relatados e conhecidos publicamente mostra a importância
do debate deste tema.

Na
nossa
escola
decorreu no dia 20 de janeiro
uma sessão de esclarecimento
sobre o tema, onde participaram
todos os alunos dos ensinos
básico e secundário. Estiveram
também
presentes
representantes de instituições
democráticas
e
outros
intervenientes
de
áreas
relevantes, nomeadamente o deputado Paulo Estevão, o presidente da Câmara
Municipal do Corvo, José Silva, e a psicóloga que dá apoio à nossa escola, Carina
Vasconcelos, que expuseram várias informações sobre o tema e responderam a várias
perguntas feitas pelos alunos do ensino básico e secundário. A campanha eleitoral
decorreu entre os dias 21/01/2020 e 23/01/2020, tendo concorrido apenas uma lista do

ensino básico. A eleição para saber dos nossos alunos quem eles querem eleger para
ir representar a nossa escola às sessões que estão para chegar, decorreu no dia 24 de
janeiro tendo sido eleita a lista A e como seus representantes 2
elementos essenciais da nossa escola: Amanda Gouveia Emílio do
8º Ano e José Pedro Mendonça do 9º Ano. As 3 medidas aprovadas
são: 1º “Criação de tribunais especializados, com equipas
multidisciplinares, para procederem tanto ao julgamento de uma
forma mais célebre, como à investigação e o acompanhamento das
situações de violência doméstica. De forma a diminuir a
percentagem de casos arquivados, desvalorização da violência
psicológica, penas suspensas aplicadas a arguidos com culpa
aprovada e os argumentos utilizados nas
sentenças”
2º:”Introduçao de um currículo
específico de prevenção da violência doméstica e
no namoro a ser trabalhado nas áreas curriculares
de Cidadania e Desenvolvimento, transversal a todos os ciclos. Para
tal deve ser promovida formação específica aos docentes, com
possibilidade de recorrerem com ações de formação ministradas por
profissionais da área, articulando com o Programa de Saúde Escolar”
3º “ As crianças e jovens, expostos de forma direta ou indireta ás
situações de violência doméstica e no namoro, são,
incontestavelmente, vítimas deste flagelo. Vivem no seio de um ambiente de terror e de
violência e estão sujeitas a comportamentos que afetam gravemente a sua segurança,
o seu equilíbrio emocional e o seu desenvolvimento intelectual sofrendo de stress pós
traumático, segundo os resultados de vários estudos. Assim, propomos que nos centros
de saúde se criem programas de acompanhamento para as vítimas deste flagelo com a
criação de equipas especialistas com traumas.” Neste mesmo dia foi eleita a candidata
à mesa da sessão regional, a aluna Raquel Valadão do 9ºano.
Seguem-se agora as Sessões Distritais/Regionais, onde se reúnem os deputados que
representam as escolas de cada distrito ou região autónoma, para aprovar os Projetos
de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e eleger
os deputados que os vão representar nesta Sessão.

