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Parlamento dos Jovens edição 2019/2021 

 
Violência Doméstica e no namoro: 
Como garantir o respeito e a igualdade? 

  Com o começo de um novo ano letivo, 
em muitas escolas espalhadas por todo o 
nosso país, foi novamente lançado um 
desafio aos estudantes portugueses. Uma 
nova edição do Parlamento dos jovens 
estava para breve e, como sempre, não 
podia faltar quem estivesse interessado 
neste projeto que já conta com 25 anos de 
existência. 
Não foi diferente no território insular e na 
ilha de São Miguel, entre muitas outras 
escolas. Na ESAQ vários alunos 
arregaçaram as mangas e iniciaram a 
formação das listas com medidas 
candidatas à futura sessão regional. 
Após diversas sessões de esclarecimento, 
foram apresentadas duas listas, B e C, que 
durante quatro dias, no mês de Janeiro, 
realizaram as suas campanhas, apelando 
ao voto dos alunos. No dia 21 deste 
mesmo mês, após o ato eleitoral, deu-se a 
contagem dos votos que ditou a vitória da 
lista B. 
Esta lista obteve, assim, a vantagem de ser 
representada por todos os seus membros, 
enquanto a lista C apenas contou com 5 
dos seus deputados. 

O dia 23 foi marcado pela sessão escolar na qual se pôde assistir a um debate aceso entre 
as duas listas. A partir do mesmo foi possível chegar-se a um acordo relativamente às 
medidas a apresentar na sessão regional. Posteriormente, estas foram reformuladas e deu-
se a eleição dos deputados que viriam a representar-nos a nível da região autónoma, tendo 
sido os mais votados a deputada Frederica Pacheco e deputado Francisco Teixeira.  

Após esta primeira fase, seguiram-se várias semanas intensas de preparação. 
Os dois alunos escolhidos passaram por um período de estudo e apresto, de 
modo a ter uma boa prestação na Assembleia Legislativa, quase dois meses 
após a sessão escolar.  

Sessão escolar-ESAQ 

Os deputados Eleitos 
Alunos do 11.º ano de escolaridade, Frederica Pacheco e Francisco Teixeira demonstraram, desde cedo, um particular interesse por esta iniciativa. Contando com 
participações em edições anteriores deste programa, ambos se destacaram no campo da atividade parlamentar política jovem. Francisco assumindo funções como 
presidente de mesa não só na Assembleia Legislativa dos Açores, como também na Assembleia da República. Frederica, tendo um desempenho notável nas duas 
edições anteriores, foi eleita para assumir o cargo de porta-voz dos Açores na sessão nacional representando, pois, de forma distinta, o nosso arquipélago a nível 
nacional. 
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No dia 10 de Março de 2020 
decorreu, na Assembleia 
Legislativa dos Açores, na 
ilha do Faial, a fase regional 
do Parlamento dos Jovens a 
nível dos Açores. 36 escolas 
representadas, cada uma 
por apenas dois deputados, 
fizeram parte deste evento, 
que foi também  

De forma a iniciar 
oficialmente a sessão, os 
membros da mesa, Bernardo 
Garcia, que assumiu as 
funções de presidente, a vice-
presidente Ana Rita Machado 
e a secretária Luana 
Quadrado tomaram as suas 
devidas posições em plenário. 
Seguiu-se um período em que 
os deputados puderam 
colocar questões aos 
convidados da sessão. As 
intervenções dos mesmos 
permitiram que os jovens 
envolvidos no projeto 
obtivessem uma visão mais 
abrangente e, de certa forma, 
diferente da sua, o que 
enriqueceu toda a 
experiência. 
 
 

Sessão Regional-Círculo 
dos Açores 

Num momento seguinte, em 
conferência de imprensa, os 
convidados de elevada 
importância não só a nível 
regional como nacional 
demonstraram entusiasmo em 
relação ao desempenho dos 
alunos participantes. Para além 
disso, deram o seu parecer 
quanto ao tema escolhido para 
debate este ano. Todos 
mostraram estar satisfeitos 
com o assunto em discussão 
nesta edição já que é um 
assunto muitas vezes 
esquecido e que requer 
envolvimento por parte dos 
jovens para que se possam 
minimizar os seus efeitos. 

 

O debate dos projetos recomendação desenvolveu-se em duas etapas. Inicialmente, 
cada escola dispôs de um minuto e meio para apresentar os seus projetos de  
recomendação. Posteriormente, seguiu-se um período de debate em que todos os pares 
de deputados utilizaram um total de três minutos e meio para colocar e responder a 
questões feitas por outras escolas em relação aos seus projetos de recomendação. A 
forte argumentação de algumas escolas gerou um ambiente dinâmico, motivando as 
intervenções de todos os participantes. Ainda antes do intervalo para almoço, pelas 
13:45, e a partir desses projetos recomendação, deu-se a votação do projeto base, tendo 
sido o escolhido o da Escola Secundária Antero de Quental com um total de 62 votos.  

Debate dos projetos de recomendação 

marcado pela presença de 
figuras como o Deputado 
da Assembleia da República 
João Castro e Lúcio 
Rodrigues, atual ex-diretor 
da Juventude dos Açores. 
O início dos trabalhos deu-
se às 8 horas e 30 minutos 
com a intervenção de Ana 
Luís, presidente da 
Assembleia, que fez uma 
série de considerações, 
apelando aos jovens para 
uma tomada de posição 
relativamente ao tema em 
debate este ano: A 
violência doméstica e no 
namoro. 

 

De seguida, realizou-se 
também a votação do tema 
que deveria ser escolhido 
para debate na edição do 
Parlamento dos Jovens, no 
próximo ano.  
O mais votado foi proposto 
pela Escola Secundária 
Antero de Quental, tendo 
sido relativo ao sistema de 
ensino português. 

 

A Próxima 
 edição 

Após o almoço, ocorreu o 
debate na especialidade 
que tem como finalidade o 
apuramento do projeto 
recomendação do nosso 
círculo. Neste sentido, 
dividiram-se as escolas em 
grupos com o mesmo 
número de participantes. 
Estes discutiram e 
partilharam as suas 
opiniões, apresentando as 
alterações que lhes 
pareceram mais prudente 
fazer em relação ao projeto 
base. 

Debate na especialidade para o apuramento do 
projeto de recomendação do círculo dos Açores 

Mais tarde, foram 
selecionadas as que seriam 
levadas ao debate nacional. 
Para além disso, também 
foram eleitas as escolas que 
deviam representar o 
círculo dos Açores à 
Assembleia da República. 
As escolhas finais foram: a 
Escola Secundária Antero 
de Quental, Escola 
Secundária Vitorino 
Nemésio, Escola Secundária 
Cardeal Costa Nunes e a 
Escola Secundária 
Mouzinho da Silveira. 

No momento do desfecho 
da Sessão Regional elegeu-
se o porta-voz do Círculo 
dos Açores, tendo sido 
eleita a deputada Frederica 
Pacheco que, após o fim do 
evento, numa entrevista 
exclusiva, se mostrou 
deveras entusiasmada 
relativamente a esta nova 
edição e em participar neste 
novo desafio que requer 
tanto empenho.   
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Após quase um ano de 
grande espera, foi 
finalmente anunciado o 
desenlace desta 25.ªedição 
do Parlamento dos Jovens 
cuja incerteza atormentara 
todos os envolvidos desde o 
momento em que o covid-19 
entrara em força no nosso 
país. 

Fase Nacional 
25 de maio de 2021 

Apesar de todas as 
adversidades e contratempos a 
que este novo formato (digital) 
nos sujeitou, esta sessão 
nacional não deixou de ser 
para todos os participantes 
uma experiência que forçou o 
desenvolvimento de 
capacidades que se revelarão 
valiosas no futuro. Segundo os 
deputados eleitos da ilha de 
São Miguel, o espírito de 
equipa, a cooperação, 
persistência e vontade de lutar 
por um Portugal melhor, foi o 
que realmente os moveu. 

Neste dia, a sessão de abertura do plenário contou com a intervenção do presidente da 
Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que não só elogiou o empenho e 
esforço por parte dos participantes deste projeto, como apelou à discussão do tema da 
violência no namoro. 
Contámos também com a presença de deputados da Assembleia da República como 
Firmino Marques e Ilda Figueiredo, os quais fizeram intervenções que sem dúvida 
enriqueceram esta sessão, tendo trazido uma nova perspetiva a um assunto tão polémico 
e que naquele dia estava a ser debatido. 
 

Com alguma mágoa por 
não ser a experiência pela 
qual tanto se aguardava, 
mas com a vontade e 
persistência sempre firmes, 
os deputados do círculo dos 
Açores iniciaram a 
preparação para a sessão 
nacional. 

Um ano atípico, 
uma sessão atípica 

Após este momento 
introdutório, os alunos 
participantes tiveram a 
oportunidade de colocar 
questões a alguns 
deputados da Assembleia 
da República. 
De seguida, passou-se 
então à escolha das 
propostas para eliminação 
através de um formulário 
eletrónico preenchido 
pelos deputados de cada 
círculo ou grupos de círculo. 
Estes poderiam escolher 
até duas propostas para 
eliminação das 25 em 
debate. Apesar de algumas 
adversidades, resultado 
desta nova técnica de 
escolha das propostas 
eliminação, foi possível dar 
continuidade aos trabalhos. 

 

Tendo sempre como 
principal missão a defesa 
das suas propostas, os 
deputados tiveram de 
seguir um debate feito em 
duas rondas: numa 
primeira eram 
confrontados deputados 
com opiniões diferentes em 
relação à eliminação de 
determinada proposta. Já 
numa segunda, eram 
relembrados um 
argumento a favor e um 
contra a eliminação das 
medidas em causa. 
Este debate, apesar de não 
ter sido convencional, 
despertou novamente a 
chama que realmente une 
os estudantes envolvidos 
neste projeto por Portugal  

 

 

 

No dia 25 de Maio, como 
estava previsto, deu-se a 
sessão nacional do 
Parlamento dos Jovens em 
formato online.  
Apesar de noutras localidades 
os respetivos deputados 
eleitos de cada área terem 
tido a oportunidade de se 
juntar neste dia, o Círculo dos 
Açores viu-se separado pelas 
suas belas águas e, portanto, 
teve de ter uma participação 
totalmente online.  

 
 

inteiro. 
Terminado o período de 
debate passou-se à votação 
individual das propostas de 
eliminação. 
Finalmente, na 
recomendação final 
constaram as 17 medidas 
que foram aprovadas e que 
foram entregues ao 
Presidente da Comissão 
Parlamentar da Educação, 
Ciência, Juventude e 
Desporto e, mais tarde, ao 
Presidente da Assembleia 
da República em nome do 
Parlamento dos Jovens. 
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A sessão plenária deu-se por terminada com uma salva de palmas que se fez ouvir em todos os cantos de Portugal e que demonstra 
a força que as vozes dos nossos jovens podem ter. Como Ferro Rodrigues afirmou no início da sessão plenária, cada vez mais 
jovens se afastam da situação política do seu próprio país, mas o Parlamento dos Jovens dá-nos voz e um propósito para que 
sejamos cidadãos ativos na nossa sociedade e façamos realmente a diferença. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Jornalista: Leonor Aguiar 

Escola: Escola Secundária Antero de Quental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


