Parlamento dos Jovens – uma aventura até à Assembleia da República!

Foi com muito prazer e um pouco de nervosismo que, no dia 16 de abril, deixámos a
nossa escola, Escola Secundária Campos Melo (ESCM) em direção a Lisboa, Palácio de
São Bento, Assembleia República, espaço privilegiado da
democracia.
Como deputados eleitos pela nossa escola foram os alunos Rita
Lucas e Vasco Marrocano e como repórter fotográfica, Beatriz
Massano, tendo sido acompanhados pela professora
coordenadora do Projeto, Ana Lúcia Correia, que nos orientou e
acompanhou durante todo este processo, tornando possível o
sonho de sermos deputados e contribuir, com as nossas
opiniões, para a construção de um país melhor e mais justo.
Sob a temática “Igualdade de Género – um debate para
tod@s”, cada um tinha o seu papel a desempenhar. A Rita e o
Vasco, como deputados, iriam expor os seus pontos de vista e
contribuir para o debate e construção de um projeto forte a ser apresentado a plenário. A
Beatriz, como repórter fotográfica, iria acompanhar os acontecimentos parlamentares para,
posteriormente, expor à comunidade esta incursão no mundo da política e da democracia.
Sessão Escolar
Após a apresentação do projeto
surgiram três listas concorrentes à fase
escolar, as quais elaboraram os seus
próprios projetos de recomendação,
fizeram campanha junto dos seus colegas
de básico e foram a votos no dia 19 de
janeiro. Os deputados eleitos defenderam
as suas medidas com bastante entusiasmo
na sessão escolar que teve lugar a 26 de
janeiro, no auditório da nossa escola. Previamente a esta sessão tivemos a vinda do
deputado Álvaro Batista do Partido Social Democrata, o qual através dos seus
esclarecimentos e intervenções, contribuiu para uma melhor defesa das propostas e
consequentemente um trabalho mais rico, o qual teve depois reflexos no projeto de
recomendação a ser, posteriormente defendido pelos alunos Rita Lucas (porta-voz), Vasco
Marrocano (deputado efetivo), Beatriz Massano (deputada efetiva) e India Cunha (deputada
suplente), na fase distrital.

Sessão Distrital
Na manhã de 12 de março, os
quatro alunos da ESCM, partiram com
destino ao Casino Fundanense para
apresentarem e defenderem o seu projeto,
bem como contribuir com as suas ideias
para a elaboração do projeto de
recomendação a ser levado à fase
nacional do círculo eleitoral, onde foram
extremamente bem recebidos pelo
presidente da Câmara do Fundão, Paulo
Fernandes e demais representantes do Ministério da Educação.
Após a apresentação, defesa e debate dos diferentes Projetos de Recomendação,
pelas várias escolas presentes, teve lugar a votação das medidas e consequente
elaboração do Projeto de Recomendação do círculo eleitoral de Castelo Branco que iria ser
apresentado na Sessão Nacional, na Assembleia da República - Lisboa.
Faltava, agora saber quais os deputados eleitos para o defenderem. E, eis que após
a contagem dos votos e, depois de muito suspense, pois ainda houve lugar a um empate,
ouvimos o nome da nossa escola como vencedora!
Aí vamos nós para Lisboa e para a Assembleia da República com a oportunidade
ganha de nos fazermos ouvir!

Sessão Nacional
A 16 de abril, a fase tão esperada chegara e lá seguimos nós, cheinhos de orgulho e
claro, sentindo um formigueirinho na barriga, com destino à Assembleia da República.
Os trabalhos parlamentares tiveram início, por volta
das 14h, tendo os jovens deputados sido encaminhados
para as diferentes comissões. Para os nossos deputados
foi indicada a 3ª comissão, na qual se debateram, na
generalidade e na especialidade os Projetos de
Recomendação aprovados nos círculos eleitorais de Beja,
Castelo Branco, Évora, Leiria e Setúbal, sob a orientação
das Deputadas Isabel Pires, BE e Ana Sofia Bettencourt,
PSD.
No que concerne os repórteres, estes visitaram o Palácio de S. Bento, dando enfâse
à Sala dos Passos Perdidos. Houve ainda a oportunidade de contactar com vários
deputados, em especial o deputado Miguel Tiago, PCP que nos deu a conhecer a sua
opinião acerca do estado da educação, avaliação e das diferenças existentes entre escolas
e entre alunos.

Terminados os trabalhos nas
comissões, fomos encaminhados
para a Sala do Senado, onde
assistimos ao excelente programa
cultural oferecido pela Assembleia
da República e protagonizado por
um excelente grupo coral.
Após o momento cultural,
dirigimo-nos ao Refeitório dos
Monges para jantarmos, podermos conviver e estreitar laços, tendo depois rumado às
instalações da Inatel de Oeiras, onde pernoitámos e pudemos recarregar baterias para
enfrentar o último dia de trabalhos.
No dia 17 de abril, pelas 8h30 deslocámo-nos novamente à
Assembleia da República, satisfeitos com o trabalho desenvolvido
no dia anterior e cheios de expetativas quanto ao novo dia que se
iniciava.
A Sessão Plenária foi aberta pelo Vice-Presidente da
Assembleia da República, Jorge Lacão, cedendo depois a palavra
ao Dr. Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de
Educação e Ciência, que, posteriormente, deu a palavra à Dra.
Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, tendo todos eles nos seus discursos salientado a importância do projeto e a
pertinência da discussão de tal temática, criando nas gerações mais novas o interesse por
praticarem uma cidadania ativa e interventiva.
De seguida, houve um período de perguntas às quais
os deputados presentes (da direita para a esquerda: Miguel
Tiago, PCP; Isabel Pires, BE; Duarte Marques, PSD; Susana
Amador, PS; Hélder Amaral, CDS-PPe José Luiz Pereira, PEV)
prontamente responderam elucidando os deputados presentes
acerca das diferentes temáticas apresentadas.
Pelas 11h30 deu-se início ao Debate da
Recomendação à Assembleia da República sobre o tema,
durante o qual os diferentes deputados tiveram a oportunidade
de analisar todas as dezasseis medidas propostas à Sessão Plenária pelas quatro
Comissões.

Nós, os jornalistas, entretanto, tivemos o prazer de participar numa Conferência de
imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Dr. Alexandre Quintanilha,
onde foi discutida a temática desta sessão, bem como a educação e a participação dos
jovens como cidadãos responsáveis e interventivos.
Chegada a hora do almoço, dirigimo-nos para o Refeitório dos Monges, onde mais
uma vez tivemos oportunidade de estreitar laços entre os colegas e também contactar com
os deputados da nação.
Após o agradável almoço, retomaram-se os trabalhos com o debate e a votação final
conducentes à criação do documento “Recomendação à Assembleia da República”, do qual
constam oito medidas. O resultado final foi, sem dúvida o culminar de um longo e árduo
trajeto, rico em aprendizagens, novas vivências e amizades criadas que decerto irão
perdurar nas nossas mentes e vidas, aumentando a vontade de, para o ano voltar a
participar e poder contribuir para a construção de um país melhor, onde as novas gerações
sejam ouvidas e compreendidas.
O Encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos
Jovens contou com a participação da Coordenadora do Grupo
de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação
e Ciência, Dra. Laura Monteiro Magalhães, que agradeceu e
elogiou a participação e entrega de todos os intervenientes no
projeto e que relembrando as palavras de um deputado ao
Parlamento referiu: “Os jovens são igualdade. Os jovens são o
futuro. Os jovens são quem fará a diferença!”.
E nós queremos fazer a diferença e construir o nosso futuro, por isso mal podemos
esperar pela nova edição do Parlamento dos Jovens! Para o ano lá estaremos!
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