REPORTAGEM – PARLAMENTO DOS JOVENS 2020
Este ano, o programa Parlamento dos Jovens tem como tema Violência Doméstica e no
Namoro. Neste contexto, foram realizadas três palestras para o esclarecimento do assunto
junto dos membros que constituíam as duas listas, uma do ensino básico e outra do ensino
secundário.

Sessão Escolar
No dia 29 de Janeiro de 2020, pelas 14h30, realizou-se a Sessão Escolar do ensino básico,
no auditório António Duarte na Escola Secundária Manuel de Arriaga. Esta “conferência”
contou com assiduidade de 7 elementos da lista A e os respetivos coordenadores do
Programa Parlamento dos Jovens, professora Sara Silva, e do ensino secundário, professor
Eugénio Leal.
A Coordenadora do Projeto para o ensino básico, professora Sara Silva, deu início à sessão
com a tomada de posse dos deputados. Assim, foi chamado cada deputado da lista para
rubricar a lista e, depois, a Presidente da Mesa, deputada Inês Duarte, tomou posse e
conduziu a ordem de trabalhos prevista. Foram apresentadas e discutidas as medidas pelos
representantes presentes da respetiva lista.
O debate foi bastante participativo, apesar de não estarem todos(as) os(as) deputados(as).
Passado algum tempo, foram escolhidas as duas medidas da lista que constarão no Projeto
de Recomendação da escola.
Deu-se seguimento à agenda de trabalhos com a votação das propostas, tendo cada
deputado(a) direito ao seu voto, tendo uma das medidas sido aprovada por unanimidade e a
outra com cinco votos a favor e dois votos com abstenção.
Depois da votação, a Presidente da Mesa confirmou os votos que cada proposta obteve e
deu a informação aos deputados.
De seguida, procedeu-se à eleição dos(as) deputados(as), dois efetivos e um suplente, que
irão representar a escola na Sessão Regional no
dia 9 de Março, na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores. De acordo com a
contagem, na Sessão Regional, a escola irá ser
representadas pelas deputadas Margarida
Correia e Inês Duarte e como deputado suplente
Guilherme Costa.

Por fim, a Presidente da Mesa perguntou aos deputados se tinham alguma ideia para o
tema da próxima edição do Parlamento dos Jovens e a deputada Margarida Correia
apresentou a sua: Redução do Plástico.
As deputadas eleitas para a Sessão Regional, que decorrerá no dia 9 de Março na
Assembleia Legislativa Regional dos Açores, foram felicitadas pela Coordenadora que lhes
desejou um bom desempenho em representação da escola.

