PARLAMENTO DOS JOVENS 2018

Todas

as

aventuras,

desafios

e

memórias que fizeram e fazem deste
projeto

uma

oportunidade

inesquecível.

Repórter: Martim Fernandes
Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão
Distrito de Viseu

PREPARAÇÃO
“O programa Parlamento dos Jovens (…) é uma iniciativa da Assembleia da
República, dirigida aos jovens do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário,
de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das Regiões
Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa”. É assim descrito o projeto
no qual o Agrupamento de Escolas Viseu Norte tem participado nos últimos anos, não
sendo este ano uma exceção. O desafio foi proposto aos alunos no 1º período e recebeu
imediatamente muito interesse por parte dos estudantes do 3º ciclo. Foi divulgado que
o tema escolhido para este ano foi “Igualdade de Género – um debate para tod@s”
tendo sido imediatamente formadas 5 listas que trabalharam para propor medidas ideais
no âmbito do tema.
Os meses de novembro e dezembro estiveram repletos de esforço para os
alunos envolvidos no projeto. Depois de se informarem sobre o assunto, alunos e
professores juntaram-se para desenvolver um Projeto de Recomendação que levariam
à fase seguinte.
Quando chegou a altura, de 8 a 16 de janeiro, cada lista lutou para promover a
sua vontade de representar a escola na Sessão Escolar com as medidas que tinha
elaborado. Durante esta fase, a escola inteira entrou em festa. As paredes repletas de
cartazes, música a animar os intervalos, pulseiras, autocolantes, camisolas, balões e
doces por todo o lado. As listas preocuparam-se também em apresentar os seus
objetivos individualmente a cada turma da escola para haver uma maior informação
entre as listas e os eleitores.
Os alunos participantes contaram ainda com a presença da Dra. Lúcia Araújo

Silva, deputada na Assembleia da República, que divulgou algumas informações sobre
o funcionamento da Assembleia da República e esclareceu algumas dúvidas que os
alunos apresentaram. Informação esta que serviu de preparação para enfrentar todos
os debates e decisões que se apresentaram mais tarde.
Informados sobre o projeto e depois de toda a folia, os eleitores tiveram direito a
um dia de reflexão, dia 17 de janeiro, onde não houve qualquer tipo de campanha.
Seguiu-se então o dia das votações. Houve uma elevada adesão por parte dos alunos
de todos os anos escolares, 73%, que tiveram grande interesse em dirigir-se à mesa de
voto, onde estavam presentes membros das várias listas, e votar naquela com que mais
se identificaram. Isto resultou na vitória da lista D com 300 votos. Consequentemente
foram eleitos 31 deputados para participar na fase seguinte do projeto.

DA ESCOLA AO DISTRITO

Na Sessão Escolar foram debatidas todas as medidas propostas pelas várias
listas de forma a escolher as mais adequadas para levar à Sessão Distrital. Presidida
pela professora Alberta Saldanha com a ajuda dos alunos Cleverton Passarinho e
Martim Fernandes, este debate teve uma grande participação dos alunos envolvidos
que mostraram muito dinamismo e iniciativa. Isto levou a uma cuidadosa escolha das
três medidas incluídas no Projeto de Recomendação que seria apresentado na Sessão
Distrital pelos alunos eleitos como representantes da nossa escola - Maria Carolina Dias
e Inês Ferreira, da lista D, como deputadas efetivas e José Guilherme dos Santos, da
lista A, como deputado suplente.
Apresentou-se como candidato à Mesa da Sessão Distrital/Regional (após
eleição na escola) o aluno Martim Fernandes, tendo sido eleito como Vice-Presidente
da mesa da Sessão Distrital do Círculo de Viseu.
A Loja do Cidadão de Penalva do Castelo recebeu, no dia 5 de março, a Sessão
Distrital do Parlamento de Jovens do Círculo de Viseu. Aqui, os deputados eleitos nas
várias escolas debateram e conferenciaram sobre a sua intervenção na Sessão
Nacional. Este dia foi mais uma oportunidade para os alunos se ambientarem à vida
política mas também para fazerem novas amizades. Depois de algumas horas de
trabalho e interação, foi eleito o Projeto de Recomendação da Escola Básica e
Secundária de Moimenta da Beira para ser apresentado na fase seguinte pelos
deputados de quatro escolas do distrito – Escola Secundária de Carregal do Sal, Escola
Básica e Secundária de Moimenta da Beira, Escola básica Integrada e Secundária Jean
Piaget e Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão.

A aluna Beatriz Gomes foi ainda escolhida como Porta-Voz do Círculo Eleitoral
de Viseu. Os elementos destas 4 escolas iniciaram uma árdua preparação para estarem
aptos a intervir nos desafios que se seguiam.

SESSÃO NACIONAL

No dia 16 de abril, alunos de
vários pontos do país, das ilhas, da
Europa

e

de

fora

da

Europa

deslocaram-se para Lisboa com o
objetivo de participar na anual Sessão
Nacional do Parlamento de Jovens. O
encontro realizou-se no Palácio de São
Bento (Assembleia da República) onde
os representantes de Viseu foram cordialmente recebidos com um lanche e tratados
como verdadeiros políticos. Imediatamente, os alunos dirigiram-se às respetivas
Comissões. Os representantes do nosso círculo foram divididos pelas Comissões,
ficando as alunas da EB2/3 Dr. Azeredo Perdigão na 2ª Comissão e as restantes
representantes na 4ª Comissão. Nas várias Comissões foi apresentado o Projeto de
Recomendação dos vários Círculos e, posteriormente, as medidas foram debatidas,
eliminadas, alteradas, aditadas e votadas. Enquanto isto, os repórteres tiveram direito a
uma apresentação meticulosa da Assembleia da República feita na sala dos Passos
Perdidos. Neste local, uma funcionária da Assembleia explicou-nos tudo sobre aquele
espaço, incluindo a construção do edifício, a sua constituição, a função de cada divisão,
as várias alterações feitas ao longo dos anos e até descreveu cada uma das pinturas
presentes naquela sala. Uma das explicações mais curiosas prendeu-se com o nome
atribuído à sala. Como as pessoas esperavam longos espaços de tempo para falar com
os políticos, elas começavam a andar de um lado para o outro, sendo estes passos
descritos como perdidos. O grupo de jornalistas visitou ainda a Sala das Sessões onde
lhes foram explicadas todas as suas funções. Verificaram onde se sentavam e o número
de deputados dos vários partidos e para que serviam todas as televisões e outros
equipamentos.
Depois deste longo dia, os participantes puderam descansar no Hotel Inatel
Oeiras, para se prepararem para o dia seguinte.
No segundo dia continuaram os debates sobre as medidas, na Sala das

Sessões. A sessão iniciou-se com algumas palavras dirigidas aos participantes pelo
Presidente da Comissão da Educação e Ciência e pela Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade. Ambos estavam bem informados sobre o projeto e mencionaram
temas como o papel da mulher na sociedade ao longo dos anos, a comunidade LGBT+
e até algumas das leis propostas no dia anterior. Seguidamente, foram colocadas as
perguntas escolhidas em cada Comissão aos deputados dos vários partidos que estão
representados no Parlamento. Os deputados Duarte Marques, Susana Amador, Isabel
Mendes, Hélder Amaral, Miguel Tiago e José Luís Ferreira (PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP
e PEV, respetivamente) responderam a cada pergunta com cuidado e clareza, deixando
todos os presentes bem informados. Estas perguntas estiveram na sua maioria ligadas
ao tema da Igualdade de Género ou à importância deste projeto na vida de todos os
participantes. Posteriormente os jornalistas tiveram a oportunidade de cumprir o seu
papel e interpelar os deputados na saída da sala para fazer perguntas e continuar a
discussão iniciada previamente.
Encerrado este momento, os alunos deputados continuaram o seu debate de
forma a conseguirem redigir um Projeto para apresentarem aos vários deputados no
Parlamento. Os alunos mostraram coerência e perseverança mas também um contínuo
respeito mútuo. Ao mesmo tempo, os repórteres encontravam-se numa conferência com
o Presidente da Comissão da Educação e da Ciência onde o tema deste ano foi
discutido de forma genérica, falando da evolução de pensamentos e mentalidades assim
como das diferenças económicas, sociais e culturais em todo o mundo. Foi um momento
ideal para expressar a nossa opinião e ouvir também a do Professor Alexandre
Quintanilha. Depois de todos os papéis serem exercidos pelos alunos, deu-se por
concluída a atividade que foi um tempo de aprendizagem e crescimento para todos os
envolvidos. Chegou por fim a altura de fazer todas as despedidas, nestes que foram
dois dias indiscutivelmente inesquecíveis.

