ESAQ de novo no Parlamento
dos Jovens
Fase escolar-ESAQ
Mais um ano letivo começou e foi
novamente lançada uma proposta aos alunos da
EASQ para a participação no Parlamento dos
Jovens de 2019/2020. Este ano o tema escolhido
para o Secundário foi “Violência Doméstica e no
Namoro: como garantir o respeito e a igualdade?”.
Este desafio foi muito bem recebido pelos
estudantes da nossa escola que puseram mãos à
obra e apresentaram duas listas: a lista B e a lista
C, candidatas a representantes da ESAQ na
Sessão Regional daquela iniciativa.

Sessões de Esclarecimento
Antes da apresentação oficial das listas, foi
fundamental
promover
sessões
de
esclarecimento, de modo a elucidar os alunos
interessados no programa quanto a todos os
aspetos cruciais do mesmo.
Deste modo, concretizou-se então uma
primeira reunião no dia 11 de dezembro,
direcionada ao ensino Básico e Secundário, com
as professoras responsáveis, sendo que a
professora Fernanda Jerónimo foi a principal
impulsionadora do Parlamento dos Jovens do
ensino secundário na ESAQ. Nesta apresentação,
foram transmitidas informações indispensáveis
acerca dos aspetos formais das atividades a nível
escolar, bem como a calendarização das mesmas.
Sucederam-se mais dois debates. No
primeiro, no dia 13 de janeiro, contámos com a
presença da deputada Dra. Isabel Rodrigues. Os
alunos puderam não só assistir a um discurso
esclarecedor e inspirador por parte daquela
deputada da Assembleia da República, como
também colocar questões e debater acerca do
tema deste ano com esta deputada anteriormente
envolvida noutras edições do Parlamento dos
Jovens. Numa curta entrevista, a Dra. Isabel
Rodrigues afirmou que tinha boas expectativas
perante este grupo de alunos, uma vez que
reúnem características importantes para um bom
desempenho nas diversas fases.
Num último momento de esclarecimento,
pudemos assistir a uma palestra dada por um
membro da Associação Portuguesa do Apoio à
Vítima, onde foi aprofundado o tema da violência
doméstica e no namoro. Esta foi uma importante
contribuição para o desenvolvimento dos
trabalhos elaborados pelas duas listas.

13 de Janeiro. Apresentação e debate
com a deputada Isabel Rodrigues.

A Sessão Escolar
Todos esperavam ansiosamente pelo
debate que teve lugar no dia 23 de janeiro. A lista
B pôde levar a debate todos os seus membros,
enquanto que a lista C contou com 5 dos seus
deputados.
O debate decorreu na sala de convívio da
ESAQ e teve várias turmas como espectadores e
a professora Fernanda Jerónimo a apoiar os
trabalhos da mesa em todas as situações
necessárias.
Num primeiro momento, realizaram-se as
candidaturas a presidente de mesa, sendo que
apenas uma deputada, Maria Botelho, se
candidatou, tendo sido apoiada pelas deputadas

Sessão com um
membro
da APAV
A Campanha
e as
Eleições

A Campanha e as Eleições
De 14 a 17 de janeiro, ocorreram as
campanhas das listas, de modo a apelar ao voto e
a dar a conhecer aos estudantes da ESAQ as
propostas e os objetivos que estas tinham
enquanto candidatas.
No decorrer destes três dias, um ambiente
académico mais forte mobilizou os alunos para o

ato eleitoral que, como previsto, se verificou no dia
21 de janeiro. Após a contagem dos votos,
verificou-se que a lista B ganhara com 118 votos
contra a lista C com 48 votos.

Frederica Pacheco, Clara Rocha e Margarida
Silva. Os votos foram unânimes e foi assim eleita
presidente de mesa da Sessão Escolar. A
Presidente designou, então, o vice-presidente e o
secretário, respetivamente João Furtado e Miguel
Câmara, das lista B e C.
Seguiu-se a apresentação das medidas de
ambas as listas e o debate. Este teve um caráter
dinâmico e intenso, tendo sido possível assistir a
uma acesa troca de argumentos entre os
participantes, sempre com equilíbrio e respeito
mútuos.
Dada por concluída esta fase da sessão,
passou-se à reformulação das propostas e às
eleições dos deputados que viriam a ser
representantes na Sessão Regional. Estes são
Frederica Pacheco, da lista B e Francisco Teixeira,
da lista C. Por fim, foram apresentadas as

candidaturas e votações para possíveis
presidentes de mesa na Sessão Regional. As
candidatas foram Maria Botelho e Caroline
Pimentel, sendo eleita esta última.
Escolhido o tema para o próximo ano, “O
Sistema Educativo Português”, concluiu-se esta
fase da iniciativa, a nível escola, do Parlamento
dos Jovens, que fomentou o espírito de
participação e de debate, contribuindo desta forma
para o desenvolvimento do espírito democrático
dos jovens envolvidos.
Agora esperamos, ansiosamente, pela
fase regional que ocorrerá no mês de março.

