Parlamento dos jovens 2018 - Igualdade de género
O esforço juntamente com a determinação não saiu do vocabulário dos representantes
do círculo da Guarda. A escola de Fornos de Algodres, a nossa, não foi a primeira vez,
mas como foi dito, voltámos ao parlamento, com muito gosto.
Durante as várias semanas que antecederam a campanha eleitoral os membros das
três listas participantes reuniram-se separadamente para debater as mais diversas ideias
acerca do tema proposto: Igualde de Género. Depois da campanha, e respetivo ato eleitoral,
deu-se, na escola, o primeiro confronto formal do percurso dos deputados do Parlamento dos
Jovens.
Na sessão escolar estiveram presentes alguns dos nossos colegas que nos
encorajavam, para continuarmos e também afirmavam, que Fornos de Algodres voltava ao
parlamento, e tinham razão. Aqui, existiram votações para decidir as melhores medidas para
o projeto; existiu uma outra eleição para os cinco deputados que foram à sessão distrital e
outra para o concorrente a presidente da mesa.
Após o vivo debate, procedeu-se à elaboração de forma consensual do projeto de
recomendação que seria levado pelos deputados eleitos à sessão distrital.
Sessão Distrital
Foi no dia 19 de fevereiro, por volta das 9:00h, que os deputados eleitos na sessão
escolar de 9 escolas do distrito se deslocaram à Câmara Municipal de Gouveia, onde foram
recebidos com muita brandura. Tínhamos, como objetivo defender o nosso projeto de
recomendação, resultante do consenso de todos os deputados envolvidos na sessão escolar
de Fornos de Algodres. Contudo, nós tínhamos a ambição de chegar à fase nacional. No
entanto, estávamos conscientes de que o importante era, juntamente com os outros
deputados, elaborarmos o melhor projeto possível para ser levado à sessão nacional.
Nesta sessão esteve presente um deputado da Assembleia da República a quem
pudemos fazer perguntas e esclarecer dúvidas.
A escola de Fornos de Algodres foi a segunda a apresentar o projeto. Existiam nervos,
mas felizmente correu tudo bem. O projeto apresentado pelos deputados de Fornos de
Algodres não foi o escolhido, mas na votação para os deputados à sessão nacional ficamos
em segundo lugar e Manteigas ficou em primeiro. Nesta sessão foi eleito o porta-voz, do
círculo da Guarda, que foi a colega Renata Cabo.
No fim do dia, os deputados regressaram a casa felizes. Agora era tempo de preparar a
sessão nacional…
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Sessão Nacional
Primeiro dia
No dia 16 de abril, após várias horas de viagem, finalmente chegamos à Assembleia
da República. Fomos diretos para a acreditação e de seguida para o almoço. Posteriormente
seguimos para as comissões. Os deputados do círculo da Guarda ficaram na quarta
comissão, assim como, os deputados dos círculos de Açores, Aveiro, Bragança, Santarém,
Vila Real e Viseu. Nesta sala estiveram também presentes, a orientar os trabalhos, os
deputados Maria Augusta Santos (PS) e Ilda Araújo Novo (CDS/PP), e o assessor Vasco
Cipriano.

As sessões das comissões decorreram em três fases distintas. Na primeira fase,
apresentaram-se os projetos de recomendação dos diversos círculos eleitorais e na segunda,
debateram na generalidade e na especialidade dos projetos. E por fim, na terceira fase,
realizou-se a eleição das medidas a propor na sessão plenária do dia seguinte.
Infelizmente,

nenhuma

das

medidas

apresentadas pelo círculo da Guarda foram aprovadas
para serem levadas Assembleia da República.

Os

nervos eram facilmente visíveis na cara da porta-voz,
quando foi apresentar o projeto.
O projeto eleito para ser apresentado na sessão
plenária foi o projeto do círculo de Santarém.
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Como os jornalistas tiveram uma visita guiada ao Palácio de São Bento, tal como os
professores, não sabemos mais pormenores das comissões.
Finalizados os trabalhos nas comissões e a visita
guiada, foi altura dos deputados, jornalistas e professores se
dirigirem à Sala do Senado para assistirem ao momento
cultural.
No final das atividades, jantámos e dirigimo-nos para a
Pousada da Juventude de Oeiras, onde passamos um bela
noite de descanso.
Segundo dia
No segundo dia, chegámos ao Parlamento por volta das 9:30 horas e dirigimo-nos à
sala das sessões para assistirmos à abertura solene do plenário, pelo vice- presidente da
Assembleia da República, Jorge Lacão. Foi agradecido aos alunos e professores por
comparecerem na sessão, onde deram importância da educação na sociedade atual para a
igualdade de género e a relevância do Parlamento dos Jovens na formação cívica de cada
um de nós.

Após
uma breve intervenção de cada um dos deputados presentes em
representação dos diversos partidos (PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP,
PEV), seguiu-se o momento de perguntas aos mesmos. As
perguntas colocadas pelo porta-voz de cada círculo eleitoral, aos
deputados eram de temas muitos diferenciados uns dos outros.
Entretanto, os jornalistas presentes dirigiram-se à Sala dos Passos
Perdidos, para aí, entrevistarem os deputados anteriormente
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presentes na sala. Depois do momento das entrevistas seguiu-se uma conferência de
imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha.
Este falou-nos da sua exemplar experiência de vida e transmitiu-nos uma mensagem
de esperança relativamente ao que o futuro nos reserva. Enquanto isto, o debate da
recomendação à Assembleia da República estava a decorrer.
Após o almoço, regressámos à sala das sessões onde concluíram o debate relativo à
obtenção de uma recomendação final e selecionaram, após um melhoramento das mesmas,
as medidas.
No final, rematou-se esta nossa caminhada com a distribuição dos diplomas aos
deputados, cantando o Hino Nacional e despedindo-nos uns dos outros antes de cada um
rumar ao seu local de residência.
Estes dois dias marcaram as nossas vidas académicas para sempre.
O repórter Rodrigo Lopes
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