Igualdade de Género em debate no Parlamento dos Jovens
“Igualdade de Género – um debate
para tod@s”, foi o mote que envolveu os
alunos do ensino básico da Escola
Secundária Carlos Amarante de Braga no
projeto do Parlamento dos Jovens de
2018. Foram criadas listas internas que
defendiam diversas medidas relacionadas com este tema tão atual. Após a sessão escolar, foram eleitas as 3 medidas que iriam
representar a escola no distrito de Braga e os 3 deputados que as iriam defender, 2 efetivos, Álvaro
Caridade e Sofia Noversa, e um suplente, Duarte Lima.
Na sessão distrital, a 19 e 20 de fevereiro, os deputados da Escola Secundária Carlos Amarante
tiveram oportunidade de trocar impressões com os colegas representantes das outras escolas
presentes e de discutir as medidas
apresentadas por todos, preparando-se assim
para a Sessão Nacional. Para além da
preparação do projeto de recomendação a
presentar na Sessão Nacional, foram também
eleitas as cinco escolas que iriam representar
o Círculo de Braga. A Escola Secundária
Carlos Amarante foi a mais votada e o
deputado Álvaro Caridade, eleito porta-voz.
A Sessão Nacional do Parlamento dos
Jovens decorreu nos dias 16 e 17 de abril.
Nela participaram 66 escolas, cada uma
representada por dois deputados, os
deputados efetivos das distritais, e um jornalista, o deputado suplente.
A jornada da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens iniciou-se logo pelas 7h30 do dia 16,
com o grupo a seguir viagem até Lisboa no autocarro Nº1. A chegada ao Palácio de São Bento deuse por volta das 13h15 sendo a comitiva recebida na Assembleia da República, com um almoço
volante.
Pelas 14h00 deu-se início à primeira parte
das reuniões das Comissões orientadas por
deputados da Assembleia da República em
representação dos Grupos Parlamentares.
Nesta fase, os deputados de cada Círculo
tiveram a oportunidade de questionar as
medidas dos Projetos de Recomendação
dos diversos Círculos presentes e esclarecer
algumas dúvidas acerca das mesmas.
Entre as 15h e as 16h, os jornalistas
dirigiram-se à Sala dos Passos Perdidos
para participar numa visita guiada ao Palácio de São Bento, ficando a conhecer o passado histórico

1

do edifício que é o hoje a Assembleia da República Portuguesa. A guia orientou também os trabalhos
dos repórteres para o dia seguinte.
A redação final do projeto de recomendação de cada Comissão e a seleção das perguntas a
apresentar no Plenário no dia seguinte foi conseguida na sessão de trabalhos iniciada às 16h30,
após uma pausa para lanche.
Terminadas as reuniões, deputados,
jornalistas e professores dirigiram-se à Sala
do Senado para assistir a um momento
cultural. Um coro de jovens, acompanhado
por um pianista, apresentou um vasto
reportório e proporcionou um ótimo
momento de cultura.
A seguir ao jantar servido na Assembleia
da República, a comitiva dirigiu-se para o
Inatel de Oeiras onde ficou a pernoitar,
tendo oportunidade de conhecer melhor os
restantes representantes do pais, trocar
impressões e fazer novas amizades. No dia seguinte acordou-se cedo para preparar o trabalho que
iria ser realizado posteriormente.
Às 10h00 o Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, fez a abertura solene do
Plenário com um discurso no qual enaltecia a importância da manutenção da democracia e o
envolvimento dos cidadãos na vida pública, ao que se seguiu um período de perguntas a deputados
representantes dos diferentes partidos com assento na Assembleia, sobre temas de interesse geral.
Os deputados presentes foram: Duarte Marques pelo PSD, Susana Amador pelo PS, Isabel Pires
pelo BE, Hélder Amaral pelo CDS-PP, Miguel Tiago pelo PCP e José Luís Ferreira pelo PEV. De
seguida iniciou-se o Debate de Recomendação das medidas à Assembleia da República dos
deputados do Parlamento dos Jovens.
Pelas 12h00, os jornalistas das escolas
tiveram o privilégio de comparecer numa
conferência de imprensa com o Presidente
da Comissão de Educação e Ciência,
Alexandre Quintanilha. Nesta conferência de
imprensa os jornalistas aproveitaram a
oportunidade para fazer algumas perguntas
sobre o tema em debate e assim obter
opiniões de deputados com diferentes
perspetivas.
O trabalho foi retomado, após o almoço,
pelas 14h00 com a conclusão do debate e
votação final global da Recomendação à
Assembleia da República que incluiu 8 das 16 medidas inicialmente propostas.
A coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e
Ciência, Laura Monteiro Magalhães encerrou a Sessão Nacional.
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No final os porta-vozes de cada Círculo
tiveram a oportunidade de fazer um pequeno
discurso sobre a experiência da participação na
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.
“Com deputados como nós faremos de Portugal
um país melhor” afirmou Álvaro Caridade, do
Círculo de Braga. Leonor Coelho, do Círculo de
Beja, concluiu que “são iniciativas como esta
que podem fazer diminuir o desinteresse dos
jovens pela política”
Ter participado no Parlamento dos Jovens foi
para todos uma experiência muitíssimo
enriquecedora. Foi uma oportunidade para desenvolver o espírito crítico, a capacidade de defender
medidas, de trocar pontos de vista, e, sobretudo, a vontade de participar na vida pública, de fazer a
diferença e de ajudar para que todos os dias a sociedade do país cresça e evolua.

Duarte Pereira Lima
Escola Secundária Carlos Amarante - Braga
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