A Nossa Experiência no Parlamento dos Jovens: Igualdade de Género
Reportagem de Ana Costa, Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, Viana do
Castelo
Nos dias 16 e 17 de abril de 2018, os alunos do Agrupamento de Escolas de
Santa Maria Maior, da Escola EB 2,3 António Feijó e do Agrupamento de Escolas de
Valdevez tornaram-se deputados com o fim de debater o tema “Igualdade de Género” no
âmbito do projeto “Parlamento dos Jovens” na Assembleia da República.
O “Parlamento dos Jovens” é uma atividade que proporciona a participação de jovens na
política, sendo realizada desde 1994. Esta tem várias fases e etapas que se assemelham
ao processo das eleições que ocorrem no nosso país: inscrição das escolas/listas, sessão
escolar, sessão distrital e por fim sessão nacional.
Para mim e para todos os participantes neste projeto, este processo começou na fase
escolar, com trabalho exaustivo para a realização de propostas alusivas ao tema para as
listas. O projeto do “Parlamento dos Jovens” não é novidade para muitos dos alunos da
nossa escola, visto que é uma atividade que a escola já adere há muito tempo; na
verdade, para mim, Ana Costa, e para os meus colegas, Matilde Pereira e Tomás Freitas,
o “Parlamento dos Jovens” já tinha sido experienciado por nós, pois já tínhamos
participado em anos anteriores, no entanto, a experiência que tivemos este ano foi muito
mais triunfante. No nosso caso, as propostas para a nossa lista foram realizadas
relativamente tarde devido à inércia típica de alunos do 9º ano, apesar dos inúmeros
avisos da data limite para a entrega das listas, mas, para nossa defesa, acho que
podemos afirmar que a procrastinação não afetou o sucesso do nosso trabalho…
Depois da entrega de quatro listas e, posteriormente, da vitória da nossa lista, foi a
sessão escolar com a presença de deputados das diferentes listas. A sessão escolar foi
extensa, mas decorreu bem e com o bom trabalho de todos os presentes. No fim, os
deputados que foram votados para seguirem nas fases posteriores do projeto foram
quase todos da lista vencedora, com exceção do deputado David Jaques Dias, que foi
eleito deputado suplente devido à sua excelente prestação mesmo tendo sido a sua
primeira vez a participar. Também de louvar foi a candidata a presidente de mesa Mara
Baganha, que, apesar de ser apenas do 7º ano, se veio a revelar aptíssima para o cargo e
acabou por ser votada para a Presidente de Mesa da sessão distrital.
No dia 5 de março foi a sessão
distrital na Escola Secundária
de Monserrate com a presença
da deputada Emília Cerqueira
do PSD. A sessão contou com
a presença de 15 escolas e
começou com perguntas à
deputada e continuou com o
debate das propostas das
escolas. Foi um dia intenso e
bastante divertido, acabando
por serem apurados os
deputados Pedro Costa (portavoz) e Inês Pereira da Escola

de António Feijó (Ponte de
Lima) e os deputados Beatriz
Ramalho e Vasco Sobrinho do
Agrupamento de Escolas de
Valdevez (Arcos de Valdevez),
juntamente com os deputados
Tomás Freitas e Matilde
Pereira da nossa escola. É de
destacar a prestação da
Presidente de Mesa Mara
Baganha que, com apenas 13
anos, recebeu inúmeros
elogios de professores e
deputados pela sua posição assertiva e o seu caráter digno de Presidente de Mesa.
Depois de uma longa espera, finalmente chegou a Sessão Nacional. Foi nos dias 16 e 17
de abril e foram, sem dúvida, uns dias extremamente bem passados. Para nós, da cidade
de Viana do Castelo, o dia começou bem cedo, pois tínhamos que estar às 6h15 na nossa
escola para seguirmos para a Estação de Camionagem de Ponte de Lima onde íamos
reunir com os outros deputados do círculo eleitoral de Viana do Castelo. Partimos às 7h
para Lisboa e foi uma viagem calma de conversa e organização da Sessão Nacional até
Braga, onde fomos atingidos com uma massa grande de deputados. A partir daí e ainda
depois de pararmos no Porto, a viagem foi calma e repleta de convívio. Houve, no
entanto, um momento particularmente interessante: na Estação de Serviço da Mealhada
encontramos o Rui Rio. Foi um acontecimento engraçado que despertou alguns
murmúrios. De volta à estrada, parámos em Fátima e depois chegámos a Lisboa. Em
Lisboa fomos diretamente para a Assembleia da República, começando rapidamente o
trabalho após a chegada de todos os distritos. Fomos recebidos por um lanche
espetacular e foi um bom momento de convívio com outros deputados. Após isto,

começaram os trabalhos nas Comissões. O círculo eleitoral de Viana do Castelo
encontrava-se na 1ª Comissão, juntamente com os distritos de Coimbra, Madeira, Porto,
Lisboa, Braga e Fora da Europa. Foi uma sessão longa e exaustiva, com participações de
qualidade de todos os deputados. O nosso círculo teve uma boa prestação,
principalmente a excelente participação do nosso porta-voz Pedro Costa, que apresentou
um trabalho excelente e que conseguiu levar uma das propostas do nosso círculo à

aprovação da 1ªComissão. Entretanto, os
jornalistas tiveram a oportunidade de fazer
uma visita guiada à Assembleia da República
e ficamos também a perceber o
funcionamento e a nossa função do dia
seguinte, que ia acontecer a Sessão Plenária.

Mais tarde e depois de acabadas as
Comissões, foi hora de um momento
cultural seguido pelo jantar nos claustros.
O momento cultural foi apresentado por
um coro que fez uma performance
espetacular.
De seguida foi o jantar que também
se encontrava muito bom, assim
como todas as refeições que
tivemos nestes dois dias. Foi rápido
o jantar e foi altura de nos dirigirmos
para Oeiras para o hotel. Não
tivemos oportunidade de dar uma
volta por Lisboa, mas as poucas
vezes que fizemos o caminho entre
a Assembleia e o Inatel chegaram,
pois é um caminho bastante bonito,
em que temos na maior parte do
caminho vista para o Tejo e outros
lugares emblemáticos. Foi no hotel que as amizades se fortaleceram e muitos de nós
saímos da nossa zona de
conforto, visto que tivemos que
confiar e partilhar o quarto em
que estávamos com pessoas
que nem sequer conhecíamos!
Foi, no entanto, uma longa e
excelente noite, repleta de
aventuras e de experiências
que, por razões confidenciais,
não posso partilhar aqui…
No dia seguinte, 17 de abril,
começamos por um excelente
pequeno-almoço e por nos

despedirmos dos nossos colegas de quarto. Chegámos à Assembleia da República e
começou a Sessão Plenária.
Estavam nela presentes os
deputados Duarte Marques
(PSD), Joana Amados (PS),
Isabel Pires (BE), Hélder
Amaral (CDS-PP), Miguel
Tiago (PCP) e José Luís
Ferreira (PEV).
Foi uma manhã longa com
perguntas aos deputados e
com alguma discussão
inevitável entre partidos.
Aconteceu ainda a primeira
parte do debate das propostas das comissões. Foi um debate de qualidade e bem
preparado por parte de todos. Após este momento, chegou a hora de almoço e
convivência entre deputados. Foi um almoço rápido que se sucedeu da continuação do
debate das propostas. Foi um debate aceso e excelente, com participações de qualidade
e provou a maturidade e a
competência de muitos jovens.
A Presidente de Mesa Jacinta
Simões e toda a mesa tiveram
uma posição soberana e
magnífica, pois apesar de todos
os momentos mais agitados
consegui manter a postura e
impor a ordem. No fim,
acabaram por ser aprovadas 8
medidas bem fundamentadas e
originais, querendo destacar que
as medidas da 1ªComissão
foram quase todas aprovadas,
especialmente uma medida do nosso círculo de Viana do Castelo que, para muitos, é uma
medida “original e inovadora, que aborda o tema da Igualdade de Género de forma
completamente diferente”.
Concluindo assim a minha reportagem, quero dizer que esta experiência mostrou-me o
projeto Parlamento dos Jovens de uma forma completamente diferente e deu-me a
possibilidade de assistir a jovens que têm, de certeza, um futuro brilhante à sua frente
pelo trabalho e pela maturidade que demonstram.

Ana Costa

