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Deputadas            
Diana Pereira 
e Daniela 
Simões  

Elemento 
eleito para a 
Mesa 
Eleitoral     
Sofia Pinheiro 

 

As vozes dos estudantes, mesmo em tempo de 

Pandemia não se deixaram de se ouvir no 

Parlamento dos jovens. Vozes trémulas, mas 

decididas… vozes questionadoras… a pensar no 

futuro. 

A 25.ª edição teve como tema um assunto polémico 

e encarado, ainda, no século XXI, com muitos 

“tabus”, onde a tradição “Entre marido e a 

mulher…” persiste. 

Pela primeira vez participámos a nível do Ensino 

Básico… na qual os colegas do Círculo de Setúbal 

atribuíram-nos, através do voto democrático, a 

passagem à etapa seguinte. 

 

Esta fantástica jornada começa na Escola Básica 

Integrada da Quinta do Conde, no ano letivo 2019-

2020. Os alunos do 3.º Ciclo encararam o projeto 

com forte determinação e criaram várias listas com 

diferentes propostas de medidas, antes do primeiro 

confinamento, fruto da Pandemia. Dinamizaram 

sessões com Deputados da Assembleia da 

República, onde o tema era debatido com 

entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, ocorreu a eleição na sessão escolar, 

para se eleger as medidas que iriam representar a 

escola neste programa. Chegado do dia da votação, 

foram escolhidas as medidas para combater a 

Violência Doméstica e a violência no namoro e 

eleitas as Deputadas Daniela Simões e Diana 

Pereira, tendo a aluna Sofia Pinheiro sido eleita 

para representar a escola na eleição da Mesa 

Eleitoral, na Sessão Distrital, sendo escolhida pelos 

representantes das outras escolas para secretária 

da mesma.  

Na Sessão Distrital, estiveram presentes 16 escolas 

participantes do distrito de Setúbal. Nesta sessão 

foram eleitas as medidas e as escolas/deputados 

dez. 2019 - Debate de 
medidas, na escola. 

jan. 2020 - Debate com os 

Deputados da Assembleia da 

República, com a presença do 

Diretor da Escola, Luís 

Pacheco. 
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que iriam representar o distrito (Setúbal) e a nossa 

escola foi uma, das duas escolas eleitas. Um 

orgulho imenso…  

Infelizmente, com a situação Pandémica vivida, a 

Sessão Nacional não veio a ocorrer na data prevista 

e surgiu o desânimo… mas não desistimos. Porém, a 

Pandemia levou à suspensão do programa. Os 

alunos ficaram tristes, mas não se calaram; 

continuaram em frente até que esta “pausa” 

terminasse. 

Um ano depois, a iniciativa pôde finalmente 

retomar. Fizemos alterações, que não nos 

retiraram a vontade de defender as vítimas de 

violência doméstica e no namoro. Uma das 

alterações foi na equipa, pois duas das alunas já 

não se encontravam na escola, tendo seguido o seu 

percurso académico em escolas secundárias do 

distrito.  

Novo desafio: a integração de dois novos alunos, 

Margarida Alegria (deputada) e Tiago Marques 

(jornalista), ambos a frequentar o 7.º ano. Os 

nossos representantes prepararam-se para a sessão 

Nacional, reuniram, selecionaram medidas e 

articularam com os outros colegas do Círculo de 

Setúbal.  

Finalmente, chegado o dia da Sessão Nacional, dia 

15 de julho, após meses de espera e de trabalho, 

não se podendo realizar presencialmente a sessão 

na Assembleia da República, tivemos como local de 

trabalho para realizar a nossa Videoconferência, o 

auditório da Escola Secundária de Camões (onde se 

encontraram os círculos de Lisboa, Santarém e 

Setúbal). 

 

 

        

 

Esse dia foi longo e trabalhoso, tanto para os 

Deputados como para os Jornalistas, mas muito 

enriquecedor na partilha de ideias.  

O plenário teve na sua abertura solene o Dr. José 

Manuel Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da 

República; o Dr. Firmino Marques, Presidente da 

julho 2021 - Chegada à Escola Secundária de Camões em 
Lisboa                                                                            
(Da esquerda para a direita): Deputada - Margarida Alegria; 
Jornalista - Tiago Marques e Deputada - Diana Pereira. 

Acolhimento 
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Comissão de Educação, Ciência, Juventude e 

Desporto e o Dr. João Costa, Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação. 

Seguiu-se um período de perguntas aos Deputados 

da Assembleia da República. Posteriormente, 

debateu-se a Recomendação à Assembleia da 

República sobre o tema. Durante os trabalhos da 

tarde, depois da respetiva pausa para o almoço, 

foram eleitas 22 medidas, das 31 propostas, onde 

os deputados dos diversos círculos defenderam ou 

propuseram a sua eliminação.  

Os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens recomendaram à Assembleia da República a 

adoção das seguintes medidas: 

1. Revisão do Código Penal português, com agravamento de leis 

que penalizem o agressor, aumentando a atual pena de prisão de 

1 a 5 anos (nos casos menos frequentes) e de 15 a 25, para os 

mais graves, impedindo, também, que a vítima retire a queixa 

antes do término do processo de investigação criminal e que seja, 

efetivamente, aplicada a ordem de restrição de aproximação à 

vítima.                                                                                                

 2. Aplicar uma medida de coação nas horas que se seguem à 

denúncia, alargando o sistema de geolocalização associado a um 

sinal de alerta, para proteger eficazmente a vítima.                                                                                                         

3. Apresentada a denúncia da prática do crime de violência 

doméstica, não havendo indícios de que a mesma é infundada, o 

processo deve sempre prosseguir até à fase de julgamento em 

tribunal, acionando mecanismos para cumprir o estipulado na Lei 

n. º 112/2009, de 16 de setembro, artigo 31.º - medidas de 

coação urgentes.  4. Reformulação da lei em que está estipulado 

que o agressor é que abandona a casa. A vítima teria o direito de 

escolher se prefere permanecer na sua residência ou 

abandoná-la. Caso a habitação esteja em nome do agressor, a 

vítima será colocada, durante um breve período de tempo, numa 

casa de abrigo.                                                                         

 5. Alteração legislativa atinente à lei da violência doméstica, no 

sentido de uma maior proteção da vítima, que passe, 

nomeadamente, pela efetiva obrigatoriedade de o agressor 

abandonar o lar, tendo de seguir um programa de 

acompanhamento psicológico. 

6. Alteração do Código Penal, aumentando as penas dos 

agressores, certificando que estes recebem apoio psicológico 

durante e após o cumprimento da pena, dependendo de cada 

caso. 

7. Em caso de condenação pelo crime de violência doméstica, 

obrigatoriedade de programas específicos/ consultas de 

psicologia de prevenção desta, a título de medida acessória. 

Todos os agressores acusados devem ter apoio psicológico. Estes 

programas serviriam para sensibilizar/ ajudar os agressores, 

confrontá-los com os seus maus atos e tentar impedir a repetição 

deste crime. 

8. Para a vítima, propomos programas de reenquadramento, com 

o objetivo de diminuir os impactos psicológicos criados pelo 

Intervenção da “nossa” Deputada do Círculo de Setúbal  

Diana Pereira 
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agressor. Para o agressor, propomos a criação de programas de 

reabilitação com ajuda psicológica. 

9. Melhorar os programas de terapia comportamental e 

psicológica dentro dos estabelecimentos prisionais e possível 

cumprimento de determinado número de horas por dia de 

trabalho comunitário, mantendo a encarceração. 

10.Deve ser criado um mecanismo de emergência imediata, de 

forma a reduzir o tempo de intervenção das Autoridades no apoio 

às vítimas de violência doméstica, após a denúncia (72h para 

24h). 

11.Divulgar e diversificar geograficamente os centros de apoio às 

vítimas de violência, ajudando-as a criar planos de segurança e 

reorganização da sua vida pessoal, tentando que seja o agressor a 

ser afastado do seu contexto social. 

12.Proporcionar acompanhamento psicológico tanto à vítima 

como ao agressor, através de técnicos e equipas 

multidisciplinares. 

13.Obrigatoriedade de todos os agressores frequentarem 

programas de reabilitação, no sentido de adquirirem 

competências sociais, emocionais e interpessoais. 

14.Realizar palestras/debates para os alunos, feitas por pessoas 

que já sofreram com violência no namoro/ ou técnicos 

especializados em violência, de modo a encorajar as vítimas e as 

pessoas que saibam de algum caso a partilharem a sua vivência. 

15.Implementação de mecanismos que obriguem o/a agressor/a 

mudar de vida, e não as vítimas, caso estas desejem manter-se no 

lar, nomeadamente através de um organismo para reeducação e 

acolhimento do/a agressor/a, por forma a garantir que seja 

este/a abandonar a residência. 

16.Criação/reformulação de associações de apoio à vítima que 

integrem vítimas que conseguiram ultrapassar o problema. 

17.Tornar a justiça mais célere, reforçando a formação das 

autoridades e aperfeiçoando as formas e os canais de 

comunicação entre as diferentes entidades envolvidas nos 

processos de violência doméstica. 

18.Incluir o tema da violência doméstica e no namoro nas escolas 

desde o pré-escolar até à conclusão da escolaridade obrigatória. 

No pré-escolar e 1.º ciclo, devem ser trabalhadas competências 

socio emocionais, e nos restantes ciclos e no ensino secundário, 

deve ser um tema de trabalho específico da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento. 

19.Criação de instituições de acompanhamento temporário para 

agressores, tanto na prisão como fora dela, para os formar no 

âmbito da cidadania e do respeito pelo outro. 

20.Renovar a linha de apoio, de modo a facilitar as denúncias de 

todos os casos existentes, passando a ter três dígitos e não sendo 

necessário um servidor. 

21.Disponibilizar um cheque-psicólogo às instituições escolares e 

de saúde, mediante apresentação do número de segurança social 

pelo utente, e posterior comparticipação do Estado nas consultas 

no setor privado, visando incentivar as vítimas a beneficiar da 

ajuda psicológica necessária. 

22.Aumento e maior divulgação de casas de acolhimento, centros 

de reabilitação e centros comunitários de acolhimento de vítimas 

de violência no namoro, bem como formação para os agressores, 

a fim de proteger as vítimas deste tipo de violência. 

Esta sessão contou, no seu encerramento, com a 

Drª. Maria Begonha, Coordenadora do Grupo de 

Trabalho do Parlamento dos Jovens da Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 
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No final, todos sentiram que deram mais um passo 

na resolução do problema… sentia-se a sensação de 

dever cumprido, sabendo que o esforço e trabalho 

não tinha sido em vão. 

Na viagem de regresso, imperava a pergunta: 

- Quando começa a 26.ª edição?  

 
Damos, agora, voz a uma das nossas Deputadas, 
Diana Pereira, (a frequentar o 9.º ano), em formato 
de uma pequena entrevista: 
 

TM - Quando iniciaste esta jornada 
no Parlamento dos Jovens? 

 
Diana - Iniciei esta jornada em 2019, 
quando, em âmbito de aula, foi-me 
introduzida a discussão sobre 
violência doméstica e no namoro, e o 
que podíamos nós, como jovens e, 
principalmente, como cidadãos, 
fazer para erradicar esta ameaça ao 

bem-estar de tantas vítimas. 
Considero ter feito um bom trabalho juntamente com 
tantos colegas que colaboraram, também, para as nossas 
propostas finais na escola. Fiquei de imediato muito 
animada por ser eleita deputada a representar a nossa 
escola na Sessão distrital - esta que me permitiu ser 
eleita, novamente, a representar desta vez o nosso 
distrito de Setúbal, juntamente com outros prestáveis 
colegas, na Sessão nacional. 

 

TM – Em que medida a Pandemia condicionou a tua 
motivação para esta participação? 

 
Diana - Infelizmente, a “euforia” em que todos nos 
encontrávamos para continuar o projeto foi interrompida 
pela atual pandemia em que vivemos. Durante esse 
“intervalo”, vimo-nos obrigados não a desistir, nem muito 
menos a perder a esperança e o foco no projeto, mas sim, 
a confiar na nossa dedicação e trabalho e acreditar que 
seriam criadas condições para rematar este percurso. 
TM - O que pensas desta Sessão Nacional? 

 
Diana – Passados alguns meses, conseguimos realizar 
então a Sessão Nacional, não a que esperávamos, mas a 
que foi possível neste período tão exigente e que, 
igualmente, deixou-nos, a nós, jovens desta edição, 
satisfeitos ao vermos os frutos do trabalho, deste último 
ano, finalmente serem partilhados. 

 
TM - Que sensação/sentimento te ocorre após esta 

Sessão? 
 

Diana - Foi uma honra ter participado no projeto 
Parlamento dos Jovens, este que me proporcionou tantas 

alegrias, valores, ideias e, principalmente, uma bagagem 

de bons momentos e aprendizagem que terei para 
sempre.  
Agradeço, com sentimento de gratidão e alegria aos meus 
professores e colegas, quer os da nossa escola, quer os 
que tive o prazer de conhecer mais tarde, pelo 
importante apoio e confiança que sempre depositaram 
em mim. 

 

TM - Terminamos, assim, a reportagem, este ano 

sem foto de grupo. 

Aguarda-se o próximo desafio. 

17 de julho de 2021 

Tiago Marques 

(Reportagem publicada na página do AEQC; Página digital da Câmara 

Municipal de Sesimbra e no jornal distrital Setubalense) 

 


