Parlamento dos Jovens Sessão Nacional

Nos passados dias 16 e 17 de Abril decorreu a sessão nacional do Parlamento
dos Jovens onde, mais uma vez, a escola EB 2,3/S Cunha Rivara de Arraiolos, pelo
segundo ano consecutivo, teve o prazer de participar. Este ano debateu-se a
Igualdade de Género, Um Debate Para Tod@s, tema muito importante que tod@s
devemos refletir para melhorarmos a nossa ação no dia-a-dia.
Este ano, a escola de Arraiolos, juntamente com a Escola Profissional da
Região Alentejo e com a Escola Básica André de Resende (ambas de Évora)
representaram o Círculo de Évora.

No dia 16 de abril, primeiro dia de atividades, decorreram as comissões onde o
Círculo de Évora fez parte da 3ª Comissão, juntamente com alguns deputados do
Círculo de Aveiro e Lisboa, com o Círculo de Beja, Castelo Branco, Leiria e Setúbal,
no qual, apresentou o seu projeto de recomendação:
1. Igualdade de salários entre homens e mulheres, de forma a esbater as
diferenças/disparidades em todas as profissões, fiscalizando aumentos de
salários, despedimentos e admissões, comparativamente a outros/as
candidatos/as, não podendo acontecer sem justa causa.
2. Aumento das licenças de maternidade e paternidade para 9 meses (dos quais
3 meses serão para a mãe, 3 para o pai e mais 3 que serão repartidos entre
ambos, de acordo com a sua preferência, possibilitando assim a extinção do
preconceito de que o risco financeiro de contratar ou promover um homem é
menor).
3. Substituição da quota de género, em todas as eleições democráticas, por
critérios de escolha baseados nas competições individuais.
Nessa mesma Comissão o Círculo de Évora viu, com muita felicidade, o seu
projeto ser eleito como o projeto base da comissão 3.
Ao mesmo tempo que as comissões decorriam, houve a habitual visita guiada à
Assembleia da República onde participaram os jornalistas. Estes tiveram a

possibilidade de ficar a conhecer mais sobre o funcionamento da Assembleia da
República e sobre a sua história. Posteriormente decorreu também a visita guiada
para os professores dinamizadores desta atividade, nas diferentes escolas de
norte a sul do país.

No final do dia após as comissões decorreu, como sempre, a habitual Sessão

Cultural, desta vez com um grupo coral.
No segundo dia (17 de abril), ocorreu a Sessão Plenária, onde foram
apresentados e debatidos os projetos de recomendação das 4 comissões que
deram origem ao projeto de recomendação final:

1. Promover campanhas de âmbito nacional com a colaboração do Ministério da
Educação, em parceria com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social
(ERC) e com personalidades públicas (desporto, música, televisão, cinema e
teatro), com o objetivo de sensibilizar a população, tendo em atenção o combate
ao estereótipo de género.
2. Fomentar a harmonização das responsabilidades das mulheres e dos homens
no que respeita ao trabalho e à família através da revisão da estrutura curricular,
de forma a incluir no projeto educativo, na disciplina de Formação Pessoal e
Social, momentos de reflexão e de partilha que estimulem nas crianças e
nos/nas jovens a responsabilidade cívica e moral dos deveres que cabem a
todos, sempre com a premissa da igualdade entre géneros.

3. Aprovação e implementação de punições relativas à desigualdade salarial, bem
como adoção de legislação específica que promova a igualdade salarial, de
forma a esbater as diferenças/disparidades em todas as profissões,
nomeadamente aumentando o valor das coimas aplicadas ou anulando os
benefícios fiscais, conforme a situação financeira da empresa, acrescentando a
admissão pública do erro cometido pela empresa.
4. Decretar, progressivamente, a igualdade salarial nas empresas privadas, criando
uma lei que penalize as empresas que não a cumpram, realizando esta função
através de um novo organismo credível.
5. Apoiar, sensibilizar e incentivar financeiramente a pesquisa e o tratamento do
cancro da próstata, da mesma forma que o cancro da mama, bem como tornar
gratuita a vacinação dos homens contra o HPV (Papiloma Vírus Humano).
6. Aumento das licenças de maternidade e paternidade para 9 meses, cabendo aos
pais decidir como repartir o tempo.
7. Substituição da quota de género em todas as eleições democráticas por critérios
de escolha baseados nas competências individuais.
8. Fim da diferença dos prazos internupciais para homens e mulheres em caso de
viuvez ou divórcio.

Durante a Sessão Plenária, os jornalistas dos diferentes círculos participaram
nas entrevistas aos deputados da Assembleia que participaram na atividade
Parlamento dos jovens na sessão de esclarecimento durante a sessão esclarecimento.
Nessas mesmas entrevistas ainda houve lugar para uma pergunta do jornalista da
escola de Arraiolos onde foi abordado o tema Refugiados:
J. Arraiolos - Vivemos numa época marcada pelas migrações dos refugiados e
muitos desses refugiados não estão inteiramente dispostos a vir para Portugal. O que
é que Portugal pode fazer para “convencer” os refugiados a vir para o nosso país?
Onde o deputado interpelado, neste caso o deputado Duarte Marques do PSD,
respondeu:
Duarte Marques, PSD - Portugal nesta altura está a fazer tudo bem. Neste
momento os refugiados não vêm para Portugal por uma razão: os refugiados procuram
ir para as grandes potências onde podem ter mais oportunidades de trabalho e onde
muitos deles já têm amigos e familiares.
Posteriormente decorreu, a conferência de imprensa com presidente da
Comissão de Educação e Ciência, doutor Alexandre Quintanilha, onde se abordou
temas muito importantes e muitas perguntas que excederam o tempo planeado, de
forma a não haver espaço para responder a todas.

Durante a tarde houve o encerramento da sessão plenária com alguns
discursos e a entrega dos diplomas.
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