assunto
sério
atualidade!

PARLAMENTO DOS JOVENS 2020
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO: A FASE ESCOLAR DA ESAQ
Está a decorrer a Fase Escolar que prepara os nossos jovens deputados
participantes no Programa do Parlamento dos Jovens, no qual a Escola
Secundária Antero de Quental teve a oportunidade de participar, uma vez
mais. As atividades inseridas nesta fase tiveram como objetivos apresentar
e aprofundar o tema lançado para este ano letivo: a “Violência Doméstica e
no Namoro”.
No dia 11 de dezembro, teve
lugar, na sala Dr. Jeremias da
Costa, da ESAQ, a sessão de
esclarecimento sobre esta
iniciativa, que existe há mais
de 20 anos, e ainda sobre o
tema a refletir e a tratar. A
sessão contou com as
professoras coordenadoras,
Helena Medeiros e Fernanda
Jerónimo, para explicarem o
regulamento e funcionamento
do Programa do Parlamento
dos Jovens e prestar todos os
esclarecimentos aos alunos
interessados em participar. O
Programa é composto por 2
fases, sendo a 1.ª a nível da
escola com a apresentação
das listas, cada uma com 10
alunos.
Nesta sessão, ficou bem
claro que o tema é um

da

Todos os
alunos
tiveram a oportunidade
de colocar questões e
de esclarecerem as
suas dúvidas.
A entrega das medidas
do ensino Básico, na
ESAQ, no dia 9 de
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
janeiro, contou com
ESAQ - 11 DE DEZEMBRO
apenas
uma
lista.
Decidido estava. Ganhou a única lista, a Lista A, nem havia necessidade
de contar votos, mas contaram-se: 78.

Ainda nesta 1.ª fase,
no dia 13 de janeiro, a
Dr.ª Isabel Rodrigues,
deputada eleita pelo
Círculo Eleitoral dos
Açores à Assembleia
da República, veio à
ESAQ dialogar com
os alunos sobre a
vida de um deputado,
o Parlamento dos
Jovens e a violência
VISITA DA DEPUTADA ISABEL RODRIGUES À ESAQ
doméstica, deixando
algumas ideias para que tudo corresse bem, ao mesmo tempo que
respondeu a diversas questões que lhe foram colocadas no âmbito do
tema deste ano letivo.

Numa primeira fase, a apresentação da Deputada assentou em dois eixos
- ‘A Assembleia da República, funções, organização e funcionamento’ e ‘O
Parlamento dos Jovens, tema em debate’ - após o que decorreu um
pequeno debate sobre o tema.
Para além disso, a Dra. Isabel Rodrigues referiu-se à nossa escola,
dizendo que “Marca profundamente todos os alunos que aqui passam.”.
Nesta sessão, estiveram presentes 75 alunos, do ensino básico e
secundário. Segundo a deputada, estas sessões são fundamentais, não só
para

divulgar

este programa,

Parlamento dos Jovens, mas trabalharmos mais para aprofundar a
participação dos jovens na elaboração de políticas públicas que tenham
impacto na sua vida.”.
Por outro lado, quis saber a sua opinião sobre o impacto que a
participação, neste programa, poderá ter na vida futura dos jovens
deputados, ao que respondeu, referindo-se à importância do contacto dos
mesmos com as instituições democráticas e com a Democracia, num
tempo em que a democracia sofre um conjunto de ameaças. Acrescentou,
ainda, que esta é uma oportunidade de, a propósito de um tema em
concreto, darem a sua opinião e de apresentarem propostas, sentindo que
fazem parte do processso de solução de um problema real e que dão um
contributo.

de modo a que
haja um maior
número

de

participantes,
mas

também,
porque

considera que
o diálogo entre

APRESENTAÇÃO DA DEPUTADA ISABEL RODRIGUES
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deputados

e

jovens

é

fundamental.

Como candidata a aluno jornalista pelo ensino básico, entrevistei a Exma.
Sra. deputada no final da sua visita. Questionada sobre a importância do
diálogo entre alunos e os deputados da Assembleia, deixou bem claro que
o diálogo entre deputados e jovens é fundamental: “Eu acho que é preciso
fazermos esforços no sentido de haver, ainda, uma maior participação dos
jovens, não apenas, em eventos desta natureza, em que viemos discutir
convosco um tema que é colocado à vossa reflexão no âmbito do

No dia 17 de janeiro, a ESAQ recebeu, nesta 1.ª Fase do Programa, a
APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, representada pela
Gestora
do
Gabinete
de
Apoio à Vítima
(GAV)
de
Ponta
Delgada,
a
Dra.
Raquel
Rebelo, para
uma ação de
sensibilização
sobre o tema
em questão,
na
qual
estiveram
PALESTRA DA APAV - DRA. RAQUEL REBELO
presentes
17 DE JANEIRO
cerca de 80
alunos. Durante a palestra, foi apresentada uma análise do tema da
Violência Doméstica e no Namoro, referindo-se os tipos de violências que

existem e as formas de prevenção. Foi claro o objetivo de despertar nos
jovens a necessária atenção para este problema, um flagelo dos nossos
dias.

Legislativa Regional dos Açores os alunos Guilherme Medeiros e Maria
Alexandra Pacheco. A aluna Eva Frias foi eleita, na Sessão Escolar, para
representar a ESAQ na eleição para Presidente de Mesa, por eleição via
videoconferência por outros concorrentes ao cargo.

Parlamento dos Jovens 2020 - Sessão Escolar

A Sessão Escolar decorreu, na ESAQ, no dia 23 de janeiro, na sala de
Convívio da Secção. Contou com a presença da única lista concorrente do
Ensino Básico, formada por alunos do 8.º ano, para darem o seu contributo
na definição de políticas a
adotar no combate à
Violência Doméstica e no
Namoro. Apesar de ser
apenas uma Lista, os
ânimos aqueceram na
hora de escolher as
propostas,
agora
enriquecidas,
mais
adequadas e pertinentes
para
uma
boa
SESSÃO ESCOLAR - DEBATE
representação
e
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contributo da ESAQ na
Sessão Regional.

Terminada a Sessão Escolar, com os cargos dos nossos jovens deputados
definidos, a ESAQ pode finalmente estar a caminho de uma boa
representação do Básico na Sessão Regional. Como não poderia deixar
de acontecer a aluna Jornalista estará sempre atenta ao desenrolar dos
acontecimentos e com a lente a postos para captar novos momentos.

SESSÃO ESCOLAR – LISTA A
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As medidas serão
apresentadas pelos
deputados
eleitos
durante
esta
sessão. Têm a seu
cargo defender as
propostas
condignamente na
Assembleia
SESSÃO ESCOLAR – ESCOLHA DAS MEDIDAS
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