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Justiça vs Violência:
os jovens têm a resposta
E, quando tudo parecia perdido, quando a pandemia da covid-19 parecia
assombrar os nossos dias e ter vindo para ficar, eis que se viu a luz ao
fundo do túnel, a nossa motivação para continuar. Era o momento de
relembrar ideias, voltar a debater, e, principalmente, mostrar que os jovens têm uma voz e estão dispostos a marcar esta sociedade. Era o momento do Parlamento dos Jovens, uma iniciativa que encheu os corredores, espalhou a alegria e alarmou os estudantes. E era tão bom poder
observar tudo isso e sonhar um dia contá-lo nesta reportagem.
por Ana Carolina Carvalho | Colégio de Ermesinde (Círculo Eleitoral do Porto)

O início
Em outubro de 2019, os professores anunciaram aos alunos do 3.º ciclo do Colégio de Ermesinde que a nossa escola iria participar, novamente, no projeto Parlamento dos Jovens, sendo
o tema “violência doméstica e no namoro”. Assim, os jovens do ensino básico envolveram-se,
pela quinta vez, neste projeto, organizando as
listas e debatendo as melhores medidas no combate à violência doméstica e no namoro, para
apresentar aos eleitores.
Cinco listas apresentaram a sua candidatura e
as suas ideias. A lista D, representada pelos alunos do 9.º A, procurou realizar diversas atividades apelativas à comunidade estudantil do Colégio de Ermesinde que sensibilizassem para uma
realidade oculta e que, anualmente, afeta a vida
de milhares de portugueses. Entre as atividades,
destacou-se uma palestra dinamizada pela
APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), no dia 16 de janeiro de 2020, que deu a co-

Os candidatos da Lista D com as técnicas da APAV,
no final da palestra

nhecer as atitudes e comportamentos comuns
dos agressores e que nos demonstram que esta-

mos a vivenciar uma relação abusiva, como devemos proceder quando estamos nessa situação, ou quando conhecemos alguém que esteja,
e a quem devemos pedir ajuda. Foi ainda criado

um poster gigante elucidativo sobre uma situação de violência doméstica, procurando ir mais
além da tradicional campanha eleitoral, uma vez
que o grande propósito era sensibilizar para o
tema, independentemente dos resultados eleitorais.
O entusiasmo dos alunos durante o período
de campanha eleitoral, que culminou
num concorrido debate, onde foram
apresentadas
as
listas e as suas pro- Apresentação e debate entre as listas
postas, era notório por todos os corredores.
Na manhã do dia 20 de janeiro, a azáfama
das primeiras horas na Assembleia de Voto enchia a biblioteca do Colégio de alunos entusiasmados por exercer o seu direito de voto. Os representantes de todas as listas percorriam o Colégio apelando ao voto e, após algumas horas de
espera, concluía-se a contagem dos votos, com
a vitória da lista D.
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Três dias mais tarde, os 31 deputados eleitos
foram chamados a formar a assembleia de escola, onde se discutiram e debateram as medidas
apresentadas por cada lista, votando-se as três
que deram corpo ao projeto de recomendação
do Colégio de Ermesinde. Na mesma sessão
foram eleitas as três deputadas (duas efetivas e
uma suplente) para dar voz ao Colégio na sessão distrital.

Alguns dos deputados presentes na sessão escolar

Depois de uma longa espera
Após um longo ano de incertezas relativamente à realização da sessão distrital, devido à pandemia da Covid-19, recebemos a notícia que esperávamos ansiosamente há tantos meses: a
sessão distrital ia, efetivamente, acontecer. Todo
o entusiasmo se refletiu num trabalho árduo de
todos, para que, depois desta longa espera, podermos mostrar a razão pela qual queríamos
tanto que essa sessão se realizasse.
Assim, no dia 26 de abril de 2021, após todas
as adversidades impostas pela pandemia, realizou-se, finalmente, via Zoom, a sessão distrital,
com as deputadas Ana Carolina Barroso e Matilde Gonçalves a terem o privilégio e a responsabilidade de representar o Colégio. Durante este
dia, e após a tomada de posse dos deputados,
os cabeças de lista apresentaram as suas medidas, argumentando a favor das mesmas. Seguidamente, houve um período dedicado ao debate
e, posteriormente, as votações na generalidade
e na especialidade. As três medidas da proposta
mais votada integraram o projeto de recomendação do círculo eleitoral do Porto, para mais tarde
apresentar na sessão nacional, juntamente com
duas outras medidas, saídas do debate da especialidade. Durante a tarde, foram eleitas as cinco
escolas para representar o distrito do Porto.
Após o árduo trabalho a preparar a sessão, tanto
sozinhas, como com a ajuda preciosa dos nos-
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sos professores,
tivemos o privilégio de acabar
esta fase com as
deputadas eleitas em quinto
lugar, para repreAs deputadas no momento em
sentação do disque foi anunciada a passagem à
Sessão Nacional
trito na sessão
nacional, tendo, na eleição do porta-voz do círculo eleitoral do Porto, a deputada Ana Carolina
Barroso recebido a confiança da maioria dos deputados, que a elegeram para a função.
Estávamos agora numa fase diferente. Já não
estaríamos só a representar o Colégio de Ermesinde, mas sim o distrito do Porto. Assim, no dia
15 de junho de 2021 às oito horas da manhã,
começamos a nossa viagem, desta vez, e devido
à pandemia, com destino ao Fórum Cultural de
Ermesinde, onde se realizou a
sessão nacional do Parlamento
dos Jovens. Connosco, estavam
também as comitivas de Viana
do Castelo, Vila Real, Bragança
e Braga, o que permitiu que esta
sessão atípica se tornasse o
mais possível parecida com aquilo que esperávamos viver na sala das sessões da Assembleia
da República.
Ao chegarmos, e após uma simpática receção das técnicas da Câmara Municipal de Valongo, fomos divididos de acordo com a função de
deputados e jornalistas. As comitivas presentes
no mesmo local do nosso círculo entraram no
auditório e aguardaram ansiosamente pela ligação, via Zoom ,com as restantes comitivas espalhadas
pelos
diferentes distritos do nosso
país e com os
representantes
da mesa, presentes na Assembleia da República.
Inicialmente,
ocorreu um perí- As deputadas do Colégio antes do início
da Sessão Nacional
odo de apresen-
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tação e de perguntas a vários deputados, realizadas pelos porta-vozes de cada círculo eleitoral. Após a votação de cinco medidas, realizada
previamente, os deputados tiveram a possibilidade de escolher outras medidas para incluir na
recomendação final a apresentar à Assembleia
da República. Neste momento, os diferentes círculos eleitorais puderam formar coligações, caso
estivessem no mesmo local, para definir uma
estratégia conjunta e decidir três medidas a eliminar. Ocorreu, novamente, um período de de-

Intervenção da deputada Matilde Gonçalves

bate, onde a troca de ideias a favor e contra as
medidas permitiu elucidar todos os deputados.
Este debate contribuiu para que as medidas
mais votadas integrassem o projeto de recomendação final que será, posteriormente, apresenta-

do na Assembleia da República. No final da sessão, cada porta-voz teve a oportunidade de se
dirigir às restantes comitivas e à mesa, em jeito
de despedida. Todos foram unânimes ao considerarem que o projeto
de recomendação
espelha o pensamento dos jovens,
e que pode ser um
bom
contributo
para agir contra a
do Colégio, e porta-voz
violência domésti- A deputada
do Porto, Ana Carolina Barroso
ca e no namoro.
A verdade é que a saudade e as memórias
ficam, de uma sessão nacional atípica, que impediu que estes jovens comprometidos com a
cidadania pudessem enaltecer os seus projetos
dentro das grandiosas paredes da casa da democracia. Com uma sensação de dever cumprido, mas com um travo amargo devido à distância, abandonamos a sessão nacional, na esperança de um dia, muito em breve, e na companhia de todos os restantes deputados, entrarmos
na Assembleia da Republica e sentirmos aquela
sala tornar-se parte de nós.

Os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto, no
final de um dia de trabalho, de partilha e de memórias

Vídeo com os melhores momentos
do Colégio de Ermesinde na edição
2019/2021 do Parlamento dos Jovens (inclui intervenções das deputadas nas sessões distrital e nacional)
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