No dia 14 de maio de 2018, iniciou se mais um ano do projeto “Parlamento dos Jovens”
na Assembleia da República com o tema “Igualdade de Género”. O projeto criado pelo IPDJ,
e que é realizado à vários anos tanto para o ensino básico como secundário, apresenta como
conclusão anual uma sessão nacional, posterior a uma fase escolar, que levou 3 deputados
de
cada
escola
a
uma
fase
distrital.
Após um momento de Meet-and-Greet com todos os círculos
onde foi feita a orientação e o acompanhamento para que se desse
inicio à ordem de trabalhos, os deputados foram levados para as
respetivas salas de comissões a que pertenciam, onde tudo era
realizado com o acompanhamento de pelo menos 1 deputado/a e
um/a professora. Enquanto os deputados discutiam e deliberavam
propostas para serem apresentadas em plenário no dia seguinte, os
jornalistas e professores tiveram direito a uma visita guiada no
edifício, onde foram levados a conhecer lugares como “Sala dos
Passos Perdidos” ou a “Sala do Senado”.
A formulação de uma proposta da comissão foi intervalado
por um momento de lanche, onde os deputados foram convidados a realizar uma pausa para
descansarem e alimentarem se para que pudessem recomeçar, e eventualmente, finalizar as
tarefas estipuladas para o primeiro dia do Parlamento dos Jovens. Após a conclusão dos
trabalhos, os membros participantes foram presenteados pela atuação do Coro Juvenil de
Lisboa.
Depois de se terem retirado da Assembleia da República, os jovens foram levados
através de autocarros, para o Inatel de Oeiras, local onde pernoitaram. À chegada foram
entregues as chaves dos quartos em que cada respetivo deputado ou jornalista iria ficar, e os
momentos dados posteriormente foram aproveitados para conviver, descansar e preparar o
dia seguinte. Este foi iniciado com o pequeno almoço no local onde os deputados e
professores ficaram e o respetivo transporte até à Assembleia da República.
Na Sala das Sessões, o período de debate
iniciou-se com a colocação de questões formuladas na
parte final dos trabalhos do dia anterior a deputados do
Parlamento Português. Margarida Lopes (PSD), Ivan
Gonçalves (Ps), Luís Monteiro (BE), Vânia Silva (CDS),
Ana Mesquita (PCP) e Heloísa Apolónia (PEV) foram os
deputados que responderam às várias perguntas das
comissões, que incidiam maioritariamente no estado da
educação em Portugal, e consequentemente, já na
referida “Sala dos Passos Perdidos”, permitiram aos
jornalistas que estes fizessem algumas perguntas à sua
vontade. Estes que foram encaminhados para um momento de entrevista com o deputado do
Partido Socialista, Alexandre Quintanilha, que se disponibilizou para responder a grandes
questões, tanto sobre a sua vida pessoal, como sobre a sua carreira política.

Com o fim da pausa realizada para todos almoçarem, a tarde iniciou-se com o discurso
do Ministro da Educação, Tiago Brandão, que usou o tempo que tinha para referir e reforçar
a ideia de que a educação é uma necessidade indubitável e afirmou que a “A Política é a arte
do possível”. Depois, quando se deu como terminado o discurso do Ministro da Educação, o
presidente da Mesa deu começo a uma fase de eliminação das medidas formadas pelas
várias comissões, que em suma levou ao Projeto de Recomendação sobre a Igualdade de
Género, para mais tarde ser apresentado no Parlamento
Português, composto por 8 medidas.
A conclusão da edição deu-se com um pequeno
discurso de um membro de cada Círculo, onde as ideias
mais ouvidas foram as de agradecimento à organização
pela realização do projeto, aos professores que
acompanharam os alunos, e as todos os colegas
envolvidos e a ideia de que a política em Portugal tem
futuro, que não é só para a população mais velha, e que
a ambição jovem é muito capaz.
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