Igualde de Género – Um debate para tod@s
As igualdades, ou neste
caso as desigualdades, têm alvo
de crítica nos últimos tempos.
Como tal, o tema da edição deste
ano letivo (2017/2018) do
Parlamento dos Jovens decidiu
pôr a Igualdade de Género “à
prova” num debate para “tod@s”.
Foi também este o tema que
levou escolas de todo o país, nos
dias 14 e 15 de maio, a
debaterem sobre até que ponto
vão os seus direitos, as suas
igualdades e as suas diferenças enquanto cidadãs e cidadãos.
Antes de proferir qualquer que tenha sido
o devido desenrolar da Sessão Nacional que tal
revermos por onde é que cada um destes
deputados andou, a começar pela Sessão
Escolar.
A Sessão Escolar, e toda a campanha e
preparação eleitoral por detrás da mesma,
revelou o primeiro contacto dos alunos com o projeto, a democracia e, sobretudo, com
o tema. É claro que para alguns dos meus colegas, assim como eu, esta não era de
todo a primeira vez no projeto. Contudo, depois de muito debate e muita campanha que,
nos inícios do 2º Período, a nossa escola, assim como muitas outras, já contava com
deputados eleitos e um projeto de recomendação aprovado pronto para a próxima fase.
De
seguida,
com
a
Sessão
Distrital/Regional, podemos contar com uma vasta
representação das várias escolas em cada Distrito
ou Região. Não nos esquecemos que tanto os
alunos dos Açores como da Madeira tem a
gratificante experiência de visitarem a “casa da
autonomia” das suas Regiões Autónomas.
Repetem-se a apresentação de cada Projeto de
Recomendação e os debates chegando, mais uma
vez, à melhor representação, desta vez do Distrito e da Região. Acompanhados com as
escolas eleitas irão os seus jornalistas. A Sessão Regional no Arquipélago dos Açores
pode contar 37 escolas participantes, de entre as quais escolas secundárias e escolas
profissionais, composta cada uma por 2 deputados.
Já na Sessão Nacional, que teve lugar
na Assembleia da República, estiveram
presentes cerca de 130 deputados e mais de 50
jornalistas que representaram, da melhor forma
possível, a juventude em todo o país e a
preocupação da mesma face a este tipo de
problemas sociais.

No primeiro dia da Sessão
todos
os
participantes
dirigiram-se à acreditação a fim
da recolha das credenciais e
do restante material fornecido
e oferecido pela Assembleia
da República em conjunto com
o projeto. De seguida os
deputados,
acompanhados
dos seus jornalistas, dirigiram-se às suas respetivas Comissões.
Em 4 Comissões separadas decorria o debate na generalidade e
na especialidade dos Projetos de Recomendação
aprovados anteriormente nos diversos círculos
eleitorais e, posteriormente, a redação final do
Projeto de Recomendação de cada Comissão e a
seleção de perguntas a colocar no PlenárioTodo o
trabalho, durante as Comissões, foi orientado por
Deputados/as da Assembleia da República em
representação dos Grupos Parlamentares. Na
Comissão 1, onde se encontrava a maior parte do
círculo dos Açores, os trabalhos estiveram sob a orientação das
Deputadas Ana Mesquita (PCP) e Ana Sofia Bettencourt (PSD) e
das assessoras Ana Vargas e Cidalina Antunes. Finalizadas as
Reuniões das Comissões e as visitas guiadas ao palácio de São
Bento destinada a jornalistas e professores deu-se início ao
Programa Cultural o qual foi protagonizado pelos jovens do Coro
Juvenil de Lisboa na Sala dos
Passos Perdidos.

No dia seguinte, o segundo dia desta Sessão,
houve uma Abertura solene do Plenário pela VicePresidente da Assembleia da República, Teresa
Caeiro, desta vez na Sala das Sessões. De seguida
houve o período de perguntas aos/às Deputados/as
da Assembleia da República onde cada Comissão
havia escolhido somente três perguntas cada. Os
Deputados presentes eram: Margarida Balceiro
Lopes (PSD), Ivan Gonçalves (PS), Luís Monteiro
(BE), Vânia Dias da Silva (CDS-PP), Ana Mesquita
(PCP) e Heloísa Apolónia (PEV). Feitas as perguntas
os Deputados deram o seu lugar à Mesa que iria
presidir o Plenário. Os 4 alunos que constituíam
chegaram até à Sessão Nacional após terem
presidido as suas respetivas Sessões Regionais e
Distritais, eram eles o Vasco Calixto, de Aveiro, a
Constança Diogo, de Santarém, a Maria Lapinha, de
Setúbal, e a Mariana Araújo, de Viana do Castelo.
Estes desempenharam os papéis de Presidente,
Vice-Presidente e Secretários, respetivamente. E foi
esta a mesa que conduziu os restantes trabalhos e

que deu início ao Debate da Recomendação.
Antes da interrupção para almoço nós, os
jornalistas, tivemos a oportunidade de participar
numa conferência de imprensa com o Presidente
da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre
Quintanilha, na qual foram colocadas várias
questões acerca do tema em debate, do sucesso
escolar, da Eutanásia, entre outros.

Retomados os trabalhos o Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, proferiu algumas palavras e então
concluiu-se o debate e realizou-se a votação final global da
Recomendação e, por fim, o Encerramento da Sessão Nacional
do Parlamento dos Jovens pela coordenadora do Grupo de
Trabalho dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência,
Laura Monteiro Magalhães.
E foi assim que terminou mais uma edição do
Parlamento dos Jovens, desta vez com a Igualdade de Género
a debate.

-Maria Mendes, Círculo dos Açores

