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círculos dentro da Europa e fora da Europa, para
a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.
Após um cocktail de boas vindas, as seis
comissões iniciaram os trabalhos às 14:20 onde
foram debatidos, na generalidade e na
especialidade, os Projetos de Recomendação,
tendo as deputadas da nossa escola refutado as
medidas dos projetos da comissão em que
estavam inseridas, assim como defenderam

Foi com grande empenho e dedicação que os
alunos da Escola Secundária José Estevão, em
particular Ana Jorge Santos, Mariana Peixoto e
Salomé Sardo, participaram no projeto que dá voz
aos jovens - O Parlamento dos Jovens.
Este projeto, para além de ser um meio
privilegiado de expressão e diálogo entre os
jovens, é também uma forma de os motivar e
despertar para os problemas da sociedade atual,
implicando-os na discussão de procura de
soluções, nomeadamente, na Igualdade de
Género.
O projeto começou no início do ano letivo com
uma sessão de divulgação e motivação para
todos os alunos da escola. Seguiu-se a visita do
deputado Porfírio Silva, que na palestra
dinamizada esclareceu de uma forma objetiva e
apelativa a temática.
Na sessão escolar realizada no anfiteatro da
Assembleia Municipal de Aveiro, os deputados
eleitos
das
quatro
listas
debateram
entusiasticamente as medidas dos seus projetos
e elegeram os deputados representantes para a
sessão distrital.
A Sessão Distrital, que decorreu no dia 6 de
março em Albergaria-a-Velha contou com a
participação de 32 escolas do distrito de Aveiro.
Todos os deputados tinham ambição de chegar à
fase nacional, no entanto, estavam conscientes
de que o importante era, conjuntamente com os
seus colegas de outras escolas do distrito,
discutirem e aprovarem o melhor projeto de
recomendação para a sessão nacional. Nesta
sessão, foram eleitos 8 deputados e o projeto de
recomendação do distrito para a Sessão Nacional.
As deputadas Ana Jorge e Salomé Sardo, da
escola secundária José Estêvão, depois de
excelentes intervenções e bons contributos na
elaboração do projeto de recomendação,
conseguiram integrar o grupo restrito de
deputados a representar Aveiro na Sessão
Nacional.
No dia 16 de abril, as jovens deputadas da
Escola Secundária José Estêvão partiram de
Aveiro em direção à Assembleia da República
onde se juntaram aos restantes deputados eleitos
em cada distrito, das Regiões Autónomas e dos

outras que consideraram mais adequadas e
exequíveis.
No período da tarde, o conjunto de professores
e jornalistas realizaram uma visita guiada aos
recantos do Palácio de S. Bento.
A Assembleia da República Portuguesa
encontra-se sediada num antigo convento
(monges de São Bento) que sobreviveu ao
terramoto de 1775. Todas as salas deste edifício
simbolizam parte do palácio e uma delas é a Sala
dos Passos Perdidos. Esta sala tem este nome
por se tratar de uma antecâmara à sala da
assembleia onde as pessoas aguardavam pelos
deputados dos círculos para conseguirem falar
com eles, ou seja, era a chamada “sala de
espera”. Inicialmente, o parlamento localizava-se
na Igreja de São Vicente de Fora, na Graça, mas
como não havia espaço suficiente mudou de local.
A sala do hemiciclo, após ter sido destruída por
um incêndio, em 1895, foi reconstruída com o
projeto de vanguarda do arquiteto Ventura Terra.
Nesta sala, assistiu-se a um momento explicativo
sobre o funcionamento da Assembleia da
República, as suas funções, a disposição dos
deputados nas bancadas orientadas em
semicírculo e as hierarquias. Os trabalhos do dia
culminaram com a atuação de um grupo coral, na
Sala do Senado.
Ainda, no espaço da Assembleia da República
foi servido um agradável jantar a todos os
deputados, o qual proporcionou bons momentos
de convivência informal.
No dia seguinte, a sessão do plenário teve
início às 10 horas sob a presidência de Jacinta
Simões, eleita pelo círculo de Aveiro.
Na abertura dos trabalhos discursaram: o VicePresidente da Assembleia da República, o
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Presidente da Comissão de Educação e Ciência e
ainda a Secretária de Estado para a Cidadania e
a Igualdade, tendo estes abordado temas como a
democracia, o respeito pelo outro e a posição da
mulher na sociedade. Após este momento
protocolar, o porta-voz de cada Círculo Eleitoral
teve oportunidade de colocar uma pergunta aos
deputados representantes de cada grupo
parlamentar da Assembleia da República.
No seguimento da apresentação e discussão
das medidas propostas pelas comissões, foram
aprovadas as seguintes medidas: promoção de
companhas de âmbito nacional com a
colaboração de várias entidades, com o objetivo
de agregar e sensibilizar a população em geral no
que respeita ao combate do estereótipo de
género; criar espaços de reflexão e de partilha no
projeto educativo que permitam às crianças e aos
jovens refletir sobre a igualdade de género, no
que diz respeito ao trabalho e à família; reforçar a
necessidade
da
implementação
de
coimas/anulação de benefícios fiscais às
empresas que não cumpram a igualdade salarial

entre géneros; apoiar, sensibilizar e incentivar a
pesquisa e tratamento de doenças específicas do
género masculino, como o cancro da próstata e a
inclusão no Plano Nacional de Vacinação da
vacina contra o HPV.
O encerramento da Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens foi feito pela
Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento
dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência,
Laura Monteiro Magalhães, culminando com a
entrega dos diplomas de participação.
As alunas da Escola José Estevão ficaram
gratas pela ajuda, cooperação e apoio prestado
pelas professoras intervenientes no projeto e foi
com agrado que nele participaram. Tratou-se de
uma
experiência
muito
enriquecedora,
salientando-se a importância destas iniciativas
para a formação de melhores e mais ativos
cidadãos, numa sociedade exigente e em
constante mudança.
Mariana Peixoto

