Igualdade de género agora!
Alunos da escola D. João II participaram no Parlamento dos Jovens
e.defenderam esta causa.

Reportagem de :
Frederica Barreto

Todos os anos, desde 1995, a Assembleia da República, dá asas a um projeto que convida escolas de todo o
país, do círculo da Europa e de fora, e os seus alunos a debater sobre diversos temas da atualidade, o “Parlamento
dos Jovens”.
Este programa tem como principais objetivos, entre outros, educar os jovens para a cidadania, estimular o seu
gosto pela política, promover o respeito pela diversidade de opinião, dar a conhecer um pouco mais sobre a
Assembleia da República, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento.
No ano letivo de 2017/2018 o tema escolhido e discutido foi “a igualdade de género” e o número de alunos
interessados em participar revelou a grande importância deste assunto.A minha escola, D. João II, do círculo de
Leiria, participou nesta iniciativa com grande entusiasmo.
O programa Parlamento dos Jovens desenvolve-se em várias fases ao longo do ano letivo, que são semelhantes
para as sessões do ensino básico e do ensino secundário.
1ªFase: Sessão escolar
Cada escola anunciou o programa e deu a conhecer o mesmo aos seus alunos, algumas escolas receberam até
deputados da assembleia da república que incentivaram os alunos a participar neste projeto. Os interessados
inscreveram-se formando listas (grupos/equipas de alunos) para as quais tiveram depois de fundamentar medidas
que promovessem o tema, originais e que contribuíssem para igualdade de género. Entre 24 de agosto de 2017 e
16 de fevereiro de 2018 realizaram-se a sessões escolares onde cada grupo deu a conhecer as suas propostas e
debateram sobre quais as melhores medidas que iriam depois ser apresentadas na fase distrital por dois deputados
(efetivo e suplementar) e um substituto, eleitos para representar a escola.
Na escola D.João II foram formadas três listas (a,b e c) que nesta sessão escolar apresentaram as suas medidas
das quais foram escolhidas três juntamente com três alunos (também eleitos) para ir à próxima etapa, Guilherme
Garcia (deputado efetivo), Madalena Ribeiro (deputada suplementar) e Frederica Barreto (deputada substituta)
2ª Fase: Sessão distrital e regiões autónomas
Após a 1ª fase, as escolas foram organizadas em distritos/regiões para se realizar a segunda sessão. Nesta,
reuniram-se os deputados de cada escola para apresentar as suas medidas e para aprovar um Projeto de
Recomendação para se submeter à Assembleia da República na fase seguinte (nacional). Nesta sessão foram
também eleitos os deputados para ir à fase nacional e o porta-voz a representar o seu distrito.

A nossa escola compareceu na sessão do distrito de
Leiria que teve lugar no teatro Stephens, na Marinha
Grande, onde defendeu as suas ideias e debateu com
outras escolas. Rapidamente criámos novas amizades
que certamente não serão esquecidas. O projeto de
recomendação final ficou pronto para a fase seguinte
depois de muitas horas a debater e opinar. A nossa
escola D.João II foi escolhida para ir representar o distrito
juntamente com outras escolas segundo as votações.
Com grande orgulho, o deputado Guilherme Garcia
destacou-se e foi por isso nomeado para porta-voz do
distrito.

Uma vez que na fase nacional não existiam substitutos, eu, Frederica Barreto, inscrevi-me como repórter/jornalista
e tive a oportunidade de acompanhar os meus colegas.
3ª Fase: Sessão nacional
No dia 16 de abril de 2018, acordámos de manha sabendo que já não representávamos apenas a nossa escola e
cidade, agora representávamos o nosso distrito, Leiria. Com as malas feitas, entrámos no autocarro rumo a Lisboa,
à Assembleia da República. A viagem não pareceu longa à medida que íamos conhecendo os representantes dos
outros distritos e criando novas amizades.
Ao chegarmos ao nosso destino, fomos recebidos com algumas indicações, brindes e um lanche que ansiávamos
de barriga vazia desde a viagem. Após deliciarmo-nos com folhados e croquetes, os repórteres e os deputados
foram separados de acordo com as suas funções. Os deputados foram encaminhados para as respetivas reuniões
de comissão onde foram debatidos e discutidos os Projetos de Recomendação aprovados por cada círculo eleitoral,
estas reuniões foram realizadas sob a orientação de verdadeiros deputados da Assembleia da República.
O círculo de Leiria encontrava-se na 3ª comissão que deu início à sua reunião por volta das 14:30h, com Ana Sofia
Betencourt (deputada do PSD), Isabel Pires (deputada do BE) e Maria Ângela na mesa. Nesta comissão estiveram
presentes 24 deputados, dos círculos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Évora, Leiria, Lisboa, e Setúbal e a mesma
estendeu-se até às 16:30.
No decorrer desta reunião, os repórteres e jornalistas tiveram a
possibilidade de tirar fotografias e desempenhar o seu trabalho.
No entanto, pelas 15:00h, fomos encaminhados para uma visita
guiada ao palácio de S. Bento (edifício da assembleia da
Republica) com a qual aprendemos mais sobre a história do
edifício e da república portuguesa. Visitámos espaços como a
Sala dos Passos Perdidos e o Plenário.

Às 16:00h reencontrámo-nos com os nossos colegas deputados
para lanchar e conviver e às 18:30h voltámos ao trabalho, de novo
nas comissões. Nesta segunda parte foi elaborada uma redação
final e foram selecionadas perguntas a apresentar posteriormente no
Plenário.

O primeiro dia acabou com uma maravilhosa atuação do coro da
Assembleia da República e algum tempo para os alunos
conviverem entre si e descansarem do dia intenso.

No dia seguinte, acordámos de madrugada com uma enorme
excitação do dia que tínhamos pela frente. Entrámos no autocarro e
partimos do hotel, no qual passámos a noite, diretos para o nosso
novo local de trabalho. Desta vez a sessão era no plenário com
todos os deputados presentes. Por volta das 10:00h deu-se inicio á

sessão final do Parlamento dos Jovens com uma abertura solene do Vice-presidente da república, Jorge Lacão, que
discursou motivando os deputados e destacando a relevância do tema discutido. Seguidamente os deputados
tiveram a oportunidade de apresentar as perguntas acordadas na respetiva reunião de comissão, as quais foram
respondidas pelos deputados dos vários partidos da Assembleia da República. Ao decorrer de toda a sessão os
jornalistas puderam tirar fotografias e gravar. Acabado o período de perguntas, começou o debate de apresentação
à Assembleia da República sobre o tema da igualdade de género. Enquanto isso, os jornalistas encaminharam-se
para a Sala dos Passos Perdidos onde aguardaram a saída dos deputados da assembleia da república aos quais
puderam fazer perguntas sobre tópicos variados. De seguida os repórteres foram chamados para uma conferência
de imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintilhas.
Acabada a primeira parte da sessão do plenário e a conferência
de imprensa, por volta da 13:00h, fomos todos almoçar e descansar
um pouco. Depois do almoço, iniciou-se a segunda e última parte
da sessão, que consistia no debate e votação do Projeto de
Recomendação Final. Passado algumas longas horas de
deliberação e discussão o projecto de recomendação estava
finalmente acabado. Um suspiro de alívio e contentamento
percorreu a sala juntamente com um forte aplauso pelo ótimo
trabalho que todos tinham feito, os deputados, os jornalistas e a
mesa. Por fim, todos os distritos presentes no plenário tiveram uns minutos para dar a sua palavra a cerca da
sessão, mostrando-se todos muito gratificados pela experiência de falar sobre este tema e participar neste projeto
que é o Parlamento dos Jovens. Foram ainda prestados agradecimentos a todos que ajudaram a proporcionar
aquele momento, segundo os mesmos, inesquecível. Para encerrar a sessão nacional juntou-se ainda á mesa
principal a Coordenadora do Grupo de Trabalho de Parlamento de Jovens da Comissão de Educação e Ciência,
Laura Monteiro Magalhães, que felicitou todos os participantes e confessou que ficou “impressionada” pela
competência dos mesmos a falar sobre o tema da Igualdade De Género.
A minha experiência enquanto participante e jornalista, foi das melhores oportunidades que alguma vez tive. Sinto
que aprendi, não só como estudante mas também como pessoa. O programa Parlamento dos Jovens mostrou-me o
verdadeiro significado de trabalho, companheirismo e amizade. Tenho por isso de agradecer à organização, aos
meus colegas, às novas amizades que criei e aos professores pela honra de participar nesta edição do Parlamento
dos Jovens.

