Este ano foi levada a cabo mais uma edição do Parlamento dos Jovens, desta vez
com o pertinente tema “Igualdade de Gênero”.

Acompanhados e coordenados pelas docentes Lucinda Simões e Manuela
Florêncio, @s alun@s da Escola Secundária de Castro Verde tiveram novamente o
privilégio de participar nesta atividade de grande enriquecimento para toda a
comunidade escolar.
As listas A e B encabeçadas, respetivamente, pel@s alun@s Francisco Rosa e Ana
Rita Mestre, debateram as medidas constantes dos seus projetos de recomendação e,
através de ideias dinâmicas e cativantes, aproveitaram os dias de campanha eleitoral
para alcançar o objetivo de superar a lista adversária.

Campanha acabada, debate realizado e votações encerradas é então anunciada a
lista A como a vencedora da Sessão Escolar, com 54 votos.

@s alun@s Francisco Rosa, Ana Rita Mestre e Rita Varela, que ocupou a posição
de efetiva perante a falta de comparência da aluna Verónica Manuel, seguiram até à
fase distrital onde defenderam as três medidas constantes do projeto de
recomendação.
Após uma longa manhã de trabalho, o projeto de recomendação de Castro verde
saiu vencedor.
Durante a tarde formaram-se grupos de trabalho com o objetivo de cada um destes
apresentar propostas de aditamento, remoções ou alterações de redação ao projeto
de recomendação base.
Já perto do encerramento da Sessão Distrital foi feita a votação para eleger as
escolas que viriam a passar à Sessão Nacional. Seguiram então até Lisboa as escolas
Secundária de Castro Verde, Escola Secundária de Aljustrel e Escola Profissional de
Odemira.

Agora na Sessão Nacional os vários círculos são distribuídos pelas quatro
comissões, com o objetivo de que cada uma delas apure um novo projeto de
recomendação.
Sob a direção d@s deputad@s Ana Mesquita, do PCP, e Ana Sofia Bettencourt, do
PSD, na 1ª Comissão, Heloísa Apolónia, do PEV, e Hugo Carvalho, do PS, na 2ª, Luís
Monteiro, do BE, e Carlos Silva, do PS, na 3ª, e Ilda Araújo Novo, do CDS-PP, e Elsa
Pais, do PS, na 4ª Comissão, os alunos debateram e argumentaram em prol dos
diversos projetos de recomendação com vista à eleição de um deles.

No segundo dia de Sessão Nacional decorreu a Sessão Plenária que contou, à
semelhança dos anos anteriores, com o período de debate dos quatro projetos de
recomendação aprovados nas Comissões e o período de perguntas aos deputados,
perguntas essas previamente decididas nas Comissões.

Por fim, após todos os aditamentos, fusões, remoções e alterações, o Projeto Final
ficou completado e pronto para apresentar à Assembleia da República.

Finalmente, e após todo o trabalho árduo e de excelente qualidade apresentado por
todos @s jovens deputad@s, foi encerrada mais uma edição deste fantástico Projeto.
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