Parlamento dos Jovens 2018

UM MUNDO PARA “TODOS” E NÃO DE “HOMENS E
MULHERES”
.

IGUALDADE DE GÉNERO
Um debate para tod@s
Face ao tema “igualdade de género” os alunos de todas as
escolas ao longo do país começaram a preparar as suas
listas e respetivas propostas para apresentação na sessão
escolar e assim foi, de igual modo, neste lado do Atlântico, na
Escola Secundária Vitorino Nemésio
No século XXI, a desigualdade de género continua a ser
uma injusta realidade e um dos desafios mais urgentes que
é necessário enfrentar. Conscientes da necessidade de
combater o sexismo e promover uma sociedade mais justa
e igualitária, alunos de todo o país uniram-se através do
programa Parlamento dos Jovens para combater esta
realidade.
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Sessão escolar
O primeiro projeto
Esta jornada democrática iniciou-se com a formação de
três listas: A, B e C. A respetiva campanha iniciou-se a
19 de janeiro e decorreu até ao dia 24 do mesmo mês.
A campanha eleitoral decorreu com arrebatamento e
criatividade. O recurso às redes sociais, os cartazes, os
panfletos, as reuniões e os debates entre alunos,
professores e alguns convidados evidenciaram o
interesse pelo tema e o empenho de todos em dar um
contributo. Foi através de um ambiente alegre e
democrático que no dia 22 de janeiro se iniciou o
primeiro grande momento desta jornada, o debate
realizou-se no auditório, repleto de estudantes, da ESVN.
A apresentação das propostas das respetivas listas proporcionou um debate intenso e
interessante que não esquecia o seu principal objetivo: a luta para uma maior igualdade de
género.
Esclarecidos os alunos, e conquistados os mais indecisos, foi a hora da votação. Através de
um grande sentido cívico da população estudantil a votação final ditou 57% dos votos para a
lista A, a lista B obteve 17% e a lista C 26 % do total. A maioria dos mandatos para a sessão
escolar foi, assim, conquistada pela Lista A.
No dia 30 de janeiro decorreu o momento de
apresentação e eliminação ou fusão de propostas, deuse a sessão escolar na ESVN.
Os instantes antes desta sessão foram vividos de forma
calorosa e amigável entre os deputados, que visaram
sempre o melhor interesse do programa e a formação do
melhor projeto possível para apresentação na sessão
regional
Uma vez iniciada a sessão, foi eleita a mesa para a presidir. Os cabeças de lista apresentaram
as suas propostas, que foram por todos vivamente discutidas e, finalmente, decorreu a votação
final das medidas.
O projeto para a próxima fase estava formado e, baseado nas propostas da lista A, todos
estavam de acordo: era imperativo criar um código de conduta que incentivasse à não
discriminação e promovesse a equidade de direitos, alertando para a importância de garantir as
mesmas oportunidades, as mesmas condições salariais e a mesma possibilidade de liderar
projetos e equipas, independentemente da sua idade, credo, raça ou sexo.
Para findar a sessão foi eleita a aluna Adriana Garcia do 12º ano para concorrer à Mesa da
Sessão Regional, o que veio a acontecer.
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Sessão
regional
Sessão
Regional
O culminar da democracia açoriana
Nos dias 5 e 6 de março decorreu na ilha do Faial, na Assembleia Legislativa Regional dos
Açores, a sessão distrital/regional reunindo todas as escolas da região participantes do projeto,
com os seus respetivos deputados e projetos de recomendação.
A aluna Adriana Garcia foi eleita secretária da Mesa e os deputados eleitos na sessão escolar,
Ana Fagundes do 11º ano e Vasco Leonardo do 12ºano, fizerem a apresentação e defesa das
medidas eleitas pela nossa comunidade
escolar. Seguiu-se o debate em sede de
Ana Luís, a abrir a Sessão Regional
Comissão, onde foram apresentadas
Parlamento
dos
Jovens,
lembrou
propostas de alteração ao projeto base que
Assembleia a importância de os jovens
depois de votado resultou no documento
manterem ativos na defesa e aplicação
final que seria apresentado pelo círculo dos

igualdade entre os seus pares.
Açores na Sessão Nacional, na Assembleia da
República, em Lisboa, a 14 e 15 de maio.
As orientações presentes no projeto da Escola
Secundária de Vila Franca do Campo, cativaram
os participantes, geraram confronto de ideias e
vários consensos, sendo o eleito pela maioria
dos jovens representantes das escolas dos
Açores como projeto- base.
Durante o debate, os jovens deputados
refletiram sobre a importância que a igualdade
de género assume na sociedade, e as medidas
que devem ser implementadas para se construir
uma sociedade melhor.

Para a representação da nossa região foram
eleitas quatro escolas e oito deputados.
A nossa Escola Secundária Vitorino Nemésio, a Escola Básica e Secundária de Vila Franca do
Campo, a Escola Básica e Secundária Tomas de Borba e a Escola Básica e Secundária da
Graciosa, e entre os alunos açorianos, destacou-se a Ana Fagundes, eleita como porta- voz do
círculo dos Açores.
Por fim, os deputados da Região Autónoma dos Açores, investidos de poder legislativo,
debateram, refletiram e recomendaram:
- Estabelecer salários iguais para homens e mulheres que desempenhem funções idênticas;
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do
à
se
da

- Implementar ações de sensibilização sobre a igualdade de género e a não discriminação;
- Proibir as diferenças nos valores de bilhetes, em locais de diversão, entre homens e
mulheres;
- Atribuir coimas expressivas a empresas que tenham despedido ou não renovado o contrato a
um(a) trabalhador(a) por motivos pessoais, nomeadamente o facto de estar grávida, ter dado à
luz recentemente, ou manifestado o desejo de tirar uma licença de paternidade;
- Alterar a lei do ‘recasamento’.

Sessão Nacional
O final de uma jornada democrática inesquecível
Dia 1
A última e derradeira fase desta jornada começou para os deputados açorianos no dia 13 de maio, um
dia antes do início da Sessão Nacional, tendo ficado alojados no Inatel de Oeiras, onde realizaram todos
os últimos ajustes e retoques dos discursos para as respetivas comissões do dia seguinte.
Já em Lisboa, no Parlamento, decorreu o momento mais alto desta aventura e compromisso coletivo.
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Enquanto câmara de deputados eleitos
por sufrágio universal, direto e secreto, a
Assembleia da República representa
As quatro comissões em
todos os cidadãos portugueses, agindo
trabalho.
em seu nome e sendo responsável
perante estes. Ao Parlamento compete
legislar, fiscalizar a atividade do Governo
e da Administração, e vigiar o
cumprimento da Constituição e das leis.
Após visita guiada às instalações, ficámos
a conhecer como funciona a Casa da
Democracia. E foi ali que apresentámos o
projeto de recomendação em sessão plenária, dando assim o nosso contributo para que a luta pela
igualdade de género continue a dar frutos e para que as mulheres deixem de estar em minoria na
política e em tudo mais.
No final dos trabalhos, foi o projeto de Viseu que obteve mais votos e pelo qual foi orientada a restante
fusão ou eliminação de propostas e seria esse o projeto defendido no dia seguinte.
Para acabar o dia em grande, foi a altura de assistir à Sessão Cultural que deslumbrou todo o ilustre
auditório com o seu magnífico e imponente coro.
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Sessão Nacional
Dia 2
Num mundo em constante mudança, o qual se pretende o mais justo e igual possível para
todos, os jovens têm um papel fundamental na defesa e na promoção da igualdade de direitos
e oportunidades para todos na sociedade em que se inserem e assim foi no último dia desta
sessão.
A viagem de autocarro até à casa da política foi de
grande divertimento e partilha de amizade entre
todos os deputados, jornalistas e professores
acompanhantes presentes, entre estes encontravase o sentimento de poder de justiça e o que seria
feito rumo a uma maior igualdade nas próximas
horas.
A última sessão decorreu na sala de sessões da
Assembleia da República e contou com a presença
de todos os círculos eleitorais. Deu-se um longo e
meticuloso debate que culminou no projeto final, o qual transmite a necessidade de todos os
jovens cidadãos do país se sentirem membros de uma sociedade melhor, mais igualitária e
mais justa.
Para findar os trabalhos foram feitas as despedidas na Assembleia e breves resumos daquilo
que foi esta longa jornada democrática através das intervenções dos porta-vozes de cada
círculo eleitoral.
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Democracia e educação
A entrevista com Alexandre Quintanilha, físico e político português
de renome internacional, foi esclarecedora e produtiva. Foram
debatidos inúmeros temas, desde ciência até à própria política,
mas sobretudo assuntos em torno da educação e sobre o que se
pode mudar ou o que se pode fazer melhor. Foram momentos de
grande aprendizagem e de amizade com um ser humano
fantástico e inesquecível.

Pergunta à deputada Heloísa Apolónia do
partido Os Verdes:


Em Portugal assiste-se a uma sobrecarga nos horários dos alunos, será
este modelo benéfico?



Resposta: Temos muitas pessoas que são portugueses e que são dos mais
qualificados do mundo, mas devemos também guiar-nos um pouco pelos
modelos dos países nórdicos e efetuar uma reforma no ensino.
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Considerações finais
Esta jornada acabou no dia 15 de maio, com a entrega dos diplomas que espalhavam a mensagem de
serviço cumprido. Seguiram-se as comoventes e intermináveis despedidas, símbolo de uma saudade que
perdurará nos corações de todos os participantes, traduzindo o grande companheirismo vivido naqueles
dias.
Esta foi sem dúvida uma experiência inesquecível, que proporcionou um grande crescimento a nível
pessoal e intelectual e que todos esperamos poder repetir, pelo menos mais uma vez.

Diogo Ribeiro
11º ano _ ESVN
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