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A razão da participação
Perante

o

tema

“Violência

doméstica e no namoro: como garantir o
respeito e a igualdade?”, escolas de
norte a sul do país iniciaram o seu
trabalho estudando o tema, formulando
ideias e recomendações, a fim de as
apresentar

na

Sessão

Escolar.

O

mesmo aconteceu na única escola da
ilha mais pequena do Arquipélago dos
Açores, Escola Básica e Secundária
Mouzinho da Silveira.
A

Escola

já

se

encontra

familiarizada com este projeto, uma vez
que os seus alunos, bem como os
professores, fazem questão de participar
anualmente e representar a ilha.
O Parlamento dos Jovens é uma
oportunidade para os jovens estudantes
desenvolverem o seu espírito crítico,
expondo

e

defendendo

as

suas
– direito à segurança, estarão a dar o

opiniões.
Além de desenvolverem o espírito
de

responsabilidade,

serão

interventivos na sociedade, pois os

representantes das suas escolas e

jovens de hoje serão os adultos que

localidades, também poderão beneficiar

ditarão as leis num futuro próximo. A

para

consciencialização

a

sua

pois

primeiro passo como seres ativos e

autoaprendizagem

e

dos

problemas

expandir os seus horizontes, dado que

emergentes do mundo atual e o debate

irão entrar em contacto com jovens de

de um conjunto de ações para enfrentar

outras escolas e, consequentemente,

esses problemas tornam os jovens

outras realidades. Através do debate e

cidadãos informados, conscientes e com

da troca de ideias sobre um tema

ferramentas

fundamental para a sociedade e para o

problemáticas que surgem.

para

intervir

nas

cumprimento de um direito fundamental
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A campanha
No início do 2.º Período começou a
campanha e os preparativos para a
Sessão Escolar, com a coordenação do
professor Emanuel Sousa, durante a
qual os integrantes se empenharam na
divulgação do tema a todos os alunos do
Ensino Secundário.
Apesar

da

Escola

Básica

e

Secundária Mouzinho da Silveira ser
uma escola peculiar, com um número
reduzido de alunos, a campanha foi
criativa, os membros da lista foram
transparentes e deram voz a este tema
tão importante. Nota-se que têm uma
visão

positiva

defender

as

e

capacidade

para

suas

medidas,

tendo

investido nos debates e na divulgação
das medidas pelas Redes Sociais.

As Medidas Apresentadas
⚫ Eliminar a possibilidade de pena suspensa
⚫ Reforçar os
agressores

programas

de

reabilitação

mental

dos

⚫ Aumento da pena de prisão para 15 anos em caso da morte
da vítima
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Sessão de Esclarecimento e Debate
A sessão de esclarecimento/debate

prevenção e proteção à vítima; as

foi realizada no dia 20 de janeiro na

diferentes entidades de apoio à vítima,

Biblioteca da Escola com a presença do

como a APAV (Associação de Apoio à

deputado Paulo Estêvão, o Presidente

Vítima).

da Câmara Municipal da Vila do Corvo,

No

final,

os

presentes

foram

José Silva, os membros do Conselho

convidados a colocar as suas questões,

Executivo,

a

atendendo aos temas tratados.

psicologia,

Carina

técnica

superior

Vasconcelos,

de
a

representante da Comissão de Proteção

Ciclo da violência doméstica

de Crianças e Jovens da escola,

1. aumento de tensão: as tensões acumuladas

Anabela Santos, bem como, o corpo

no quotidiano, as injúrias e as ameaças tecidas pelo

docente.

agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo

O deputado Paulo Estêvão fez uma

eminente.

breve apresentação do tema em debate
e da perspetiva do Governo Regional,

2. ataque violento: o agressor maltrata física e

questão que tem sido frequentemente

psicologicamente a vítima; estes maus-tratos

debatida, uma vez que o número de

tendem a escalar na sua frequência e intensidade.

casos expostos na região é superior à
média nacional.

3. lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima

muito

de carinho e atenções, desculpando-se pelas

interessante e os presentes foram

agressões e prometendo mudar (nunca mais

informados, que para a região autónoma

voltará a exercer violência).

Foi

uma

intervenção

está prevista a elaboração de um projeto
que tem como objetivo analisar as
causas

da

violência

doméstica

e

implementar uma série de medidas que
possam entrar em vigor para solucionar
e amenizar esta problemática.
Seguidamente, a psicóloga projetou
a sua apresentação, dando uma visão
mais

especifica

complementando

a

intervenção do deputado, abordando
temas como o ciclo da violência; as
diversas

formas

de

violência;

a
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Sessão Escolar
Após uma intensa dedicação e
esforço por parte dos alunos, chegou a
chamada Sessão Escolar, que ocorreu a
24 de janeiro e onde se aprovou o
Projeto de Recomendação da Escola e
se

elegeram

os

respetivos

representantes à Sessão Regional. Foi
constituída

a

Presidente,

mesa

Eleitoral

pela

Vice-Presidente

e

Secretário. Posto isto, a Presidente leu o
regulamento do procedimento a adotar
aquando da votação. Os representantes

Vila do Corvo, 27 de janeiro de 2020
Repórter: Sara Sacramento, 11.º ano,
EBS Mouzinho da Silveira

da lista apresentaram as propostas no
seu projeto e responderam a questões
colocadas

pelos

membros

da

assembleia acerca das mesmas.
Seguidamente,

procedeu-se

à

votação. Os membros da assembleia
foram chamados a votar um a um e a
colocar o seu voto na urna. No fim da
votação, a vice-presidente da mesa e o
secretário contaram e recontaram os
votos.
Da votação consciente, a lista A
ganhou por unanimidade, com o intuito
de defender as suas medidas na Sessão
Regional a 10 de março, foram eleitas
como efetivas as alunas Bruna Garcia e
Tánea Sacramento, e Lucas Freitas,
enquanto deputado suplente.
No final da sessão, os alunos
decidiram que o tema “Combate à
Corrupção” seria proposto para debater
no ano seguinte.
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