Dias Diferentes
Decorreu nos dias 16 e 17 de abril, na Assembleia da República, a Sessão Nacional
do Parlamento dos Jovens, onde os “deputados” oriundos de todos os distritos do
continente, regiões autónomas e alguns círculos da Europa e fora da Europa
(emigração) debateram a “Igualdade de género – Um debate para tod@s”. Na sessão
onde estiveram presentes os vencedores das sessões distritais e os alunos que mais
se distinguiram nesse evento, a representar o distrito de Viana do Castelo, esteve
Pedro Costa, na qualidade de porta-voz e Inês Martins da Escola Básica António Feijó,
além de Matilde Pereira e Tomás Freitas, do Agrupamento de Escolas Santa Maria
Maior e Vasco Sobrinho e Beatriz Ramalho, do Agrupamento de Escolas de Valdevez.
Os repórteres do Alto Minho foram Diogo Rio, da Escola Básica António Feijó, Camila
Costa e Sousa, do Agrupamento de Valdevez e Ana Pratas Lima da Costa, do
Agrupamento de Santa Maria Maior.
No hemiciclo, os deputados vianenses integraram a primeira Comissão, onde foram
debatidos os diversos Projetos de Recomendação. Depois, as conclusões das
comissões foram a plenário de onde saiu a Recomendação à Assembleia da
República, onde se destacam os seguintes pontos:
a) Promoção de campanhas para combater o estereótipo de género;
b) Fomentar a harmonização de responsabilidades de mulheres e homens no trabalho
e na família;
c) Aprovação e implementação de punições relativas à desigualdade salarial entre
homens e mulheres, entre outras propostas.
A dupla jornada de permanência na capital e na “Casa da Democracia” foi muito
interessante e proveitosa para todos os participantes que, além do exercício político e
democrático, conviveram com colegas oriundos de todo o país e outros de língua
oficial portuguesa, e ficaram a conhecer melhor a Assembleia da República e os
deputados da nação.
A participação na Sessão Nacional foi o culminar de uma grande aventura. Esta
aventura iniciou-se com a formação de três listas (X, W e Z) na nossa escola,
Agrupamento de Escolas António Feijó. Teve vários momentos, principalmente, a
campanha eleitoral que decorreu nos dias 25 e 26 de janeiro. Nestes dias, os
candidatos das várias listas animaram os intervalos com música e slogans alusivos à
respetiva letra, criando um ambiente saudável e fraterno entre todos. Depois chegou
um dos momentos mais emocionantes de todo este processo, que foi o dia das
eleições. Todos ansiavam pelo final do dia para saber os resultados. Realizado o
escrutínio, na verdade, todos foram vencedores porque duas listas elegeram
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deputados: sete de uma e nove da outra. O terceiro momento marcante em todo este
processo foi a tomada de posse. Muitos dos presentes demonstravam admiração
devidp, provavelmente, ao desconhecimento das etapas do Programa. Realizou-se
também a sessão escolar, na qual foram indicados os quatro deputados para a
Sessão Distrital e definiu as medidas do Projeto de Recomendação: igualdade de
salários, no setor privado; paridade nos órgãos executivos, de direção ou de
administração no sector público e privado; e educar para a cidadania através de
práticas de igualdade de género na educação.
Finalmente, mas não menos importante que os momentos anteriores, a Sessão
Distrital no dia seis de março, que se realizou no Agrupamento de Escolas de
Monserrate. Neste dia, o colega Pedro Costa foi eleito porta-voz pelo círculo de Viana
do Castelo, o que significava a nossa presença na Sessão Nacional, em Lisboa. Foi
também eleita a deputada Inês Pereira. Os elementos da equipa a representar
também o círculo de Viana do Castelo foram os alunos dos Agrupamentos de Escolas
Santa Maria Maior e de Valdevez. No total, foram seis deputados e três repórteres, um
de cada agrupamento. Selecionado para se deslocar a Lisboa foi o Diogo Rio, da
Escola António Feijó. Foi a primeira vez que a Escola Básica António Feijó foi
escolhida para representar o círculo de Viana do Castelo.
Por fim, chegou o dia da nossa viagem de
dois dias até à capital para defendermos as
medidas aprovadas em Sessão Distrital:
apoiar

e

incentivar

financeiramente

a

pesquisa e o tratamento do cancro da
próstata, da mesma forma que o cancro da
mama; implantar metas e conteúdos de
acordo com a transversalidade do tema nos
vários graus de ensino, em todas as faixas
etárias, nomeadamente na formação de
jovens

e

adultos;

e

ilegalização

de

pagamentos salariais desiguais entre os
sexos para as mesmas funções, no setor
privado.
No autocarro, conhecemos alunos dos círculos de Braga, Porto e Leira, o que tornou a
viagem mais agradável. Tínhamos um programa preenchidíssimo!
Depois de um breve cocktail de boas vindas no Parlamento, os deputados foram
distribuídos pelas quatro comissões. Os nossos deputados trabalharam, na primeira
comissão, com os deputados de Braga, Coimbra, Lisboa, Madeira e de Timor, num
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total de trinta e quatro deputados e seis Projetos de Recomendação, sendo um deles,
o nosso Projeto. Estavam a presidir as deputadas Joana Barata Lopes - do PSD –
Partido Social Democrata e Ana Mesquita - do PCP – Partido Comunista Português.
Desta reunião de trabalho, resultaram cinco medidas, que foram debatidas e votadas
no dia seguinte, em plenário.

Antes do jantar, fomos agraciados por um concerto de um coro juvenil, que entoou
músicas estilo pop, entre outros.
Já estávamos no último dia! Depois da abertura solene, alguns jovens deputados
colocaram questões aos deputados dos vários partidos representados na Assembleia,
que responderam de forma clara e sucinta. Tivemos a oportunidade de conhecer o
Presidente da Comissão de Educação, Alexandre Quintanilha, que proferiu umas
breves palavras a todos os presentes.
Da parte da tarde, os deputados escolheram oito medidas que integraram a
recomendação à Assembleia da República e concluiu-se a Sessão Nacional sobre o
tema Igualdade de Género, entoando o Hino Nacional.

O repórter: Diogo Rio
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