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Igualdade de género - um debate para todos
“O PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS É ORGANIZADO PELA AR, EM COLABORAÇÃO
COM OUTRAS ENTIDADES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
E O INTERESSE DOS JOVENS PELO DEBATE DE TEMAS DE ATUALIDADE.
REALIZAÇÃO DE DUAS
PARTICIPAÇÃO DE
ÓRGÃO

TRADUZ-SE NA

SESSÕES NACIONAIS, PREPARADAS AO LONGO DO ANO LETIVO, COM

DEPUTADOS, DESIGNADAMENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA,

PARLAMENTAR

RESPONSÁVEL

PELA

ORIENTAÇÃO

DO

PROGRAMA”

- SITE

PARLAMENTO DOS JOVENS
ESTA

INICIATIVA

É

COMPOSTA

POR

3 FASES: A SESSÃO ESCOLAR, A SESSÃO

DISTRITAL/REGIONAL E, POR ÚLTIMO, A SESSÃO NACIONAL QUE É REALIZADA NA ASSEMBLEIA
DA

REPÚBLICA.

NESTE ANO, O PARLAMENTO DOS JOVENS CONTOU COM A PRESENÇA INICIAL DE

462

ESCOLAS E O TEMA EM DEBATE FOI A IGUALDADE DE GÉNERO.

Fomos alertados ainda no 1º período, pela professora Adélia Magrinho, coordenadora
do Projeto Parlamento dos Jovens - Secundário, que estava a decorrer o prazo para a
constituição de listas candidatas à eleição de deputados, que iriam debater o tema na
Sessão Escolar.
Impulsionados pela empolgante experiência dos dois anos anteriores, a nossa lista
partiu a correr para se inscrever e ainda conseguimos ser a lista A.
Teve início na nossa escola uma acesa campanha eleitoral, em que participaram com
grande entusiasmo e dinamismo todos os alunos pertencentes às cinco listas. Cada
lista procurando congregar o maior número de apoiantes, utilizou todos os recursos
disponibilizados para o efeito no site do Parlamento dos Jovens.

À semelhança dos anos letivos anteriores, a nossa escola organizou um debate
conjunto com a participação de alunos dos ensinos básico e secundário e respetivos
professores coordenadores; e que contou com a presença de um deputado da
Assembleia da República. Mais uma vez, tivemos a honra de receber o deputado da
Assembleia da República Luís Moreira Testa, licenciado em Direito e atualmente
membro do grupo parlamentar do PS (Partido Socialista). Após uma primeira parte em
que o Sr. Deputado esclareceu os presentes acerca da organização e funcionamento
da Assembleia da República, seguiu-se um período de debate que contou com a
participação entusiástica da maior parte dos alunos presentes, que tiveram assim
oportunidade de colocar questões sobre temas da atualidade e outros relacionados
com o tema do programa deste ano.
E chegou o dia das eleições, tão ansiosamente aguardado por todos os alunos do 10º
ao 12º ano. Sentindo o despertar da sua consciência cívica, um grande número de
alunos acorreu a votar no dia 16 de janeiro. Após o encerramento das urnas,
procedeu-se à contagem dos votos, num clima de grande expetativa e algum
nervosismo por parte dos elementos das listas, ficando a saber-se que a lista preferida
dos eleitores fora a Lista A.
Na Sessão Escolar que se realizou no dia 17 de janeiro, ficaram decididos quais
seriam os 5 deputados efetivos e o deputado suplente, que iriam defrontar os
deputados eleitos nas outras escolas do Círculo, na Sessão Distrital. E os escolhidos
como efetivos foram: João Pedro Luís (lista A); João Pereira (lista C) Maria Poças
(lista A); Laura Portilheiro (lista A) e Mafalda Valhelhas (lista B) e como deputado
suplente: Mário Ceia (lista B).
Ficou também acordado quem seria o candidato a repórter: João Cortes.
Foi ainda debatido e aprovado nesta sessão o Projeto de Recomendação da Escola
Secundária Mouzinho da Silveira a levar à Sessão Distrital.
No nosso Projeto de Recomendação, a ser apresentado na Sessão Distrital,
considerámos urgente incitar a uma mudança de mentalidades no âmbito da igualdade
de género.
Para tal, propúnhamos a eliminação da lei que obriga as empresas públicas e cotadas
em bolsa a terem uma quota mínima do género menos representado nos seus
conselhos de administração e órgãos de fiscalização; aumento da fiscalização, por
parte da ACT – Autoridade para as condições de trabalho, às empresas, a fim de
identificar casos de desigualdade salarial entre homens e mulheres; aplicação de

coimas mais elevadas às empresas que pratiquem desigualdades salariais entre
homens e mulheres. Assim, com estas 3 medidas, partimos para a nova etapa.
No dia 20 de fevereiro, o Agrupamento de Escolas do
Bonfim – Escola Secundária Mouzinho da Silveira
marcou presença, uma vez mais, na Sessão Distrital do
Círculo Eleitoral de Portalegre do Parlamento dos
Jovens

–

Ensino

Secundário, que se realizou no auditório do IPDJ
(Instituto Português do Desporto e da Juventude)
em Portalegre. Foi aí que os meus colegas
deputados tiveram oportunidade de apresentar o
nosso projeto de recomendação e foi também aí
que nos apurámos para a fase nacional.
A mesa da Sessão Distrital, constituída pela presidente, vice-presidente e secretário (o
nosso colega, Francisco Cardoso) abriram a Sessão. Passou-se, de seguida, a uma
longa apresentação de projetos com
grande pluralidade de ideias, a que se
seguiram momentos de aceso debate
em que foram esgrimidos todos os
argumentos

apresentados

pelos

deputados das 7 escolas presentes.
Passou-se depois à votação do Projeto
que representaria o nosso Círculo Eleitoral na Sessão Nacional.
Já com o projeto escolhido, os deputados juntaram-se e foram trabalhá-lo em grupos
de escolas, com a finalidade de preparar propostas de aditamento, alteração e
eliminação. No final do trabalho de grupos, votou-se nas
propostas

de

aditamento,

alteração

e

eliminação

apresentadas.
O projeto de recomendação levado á Assembleia da
república foi o seguinte:
Eliminação da lei que obriga as empresas públicas e cotadas em bolsa a terem uma
quota mínima do género menos representado nos seus conselhos de administração e
órgãos de fiscalização.

Aumento da fiscalização às empresas por parte da Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT), a fim de identificar casos de desigualdade salarial entre homens e
mulheres.
Aplicação de coimas mais elevadas às empresas que pratiquem desigualdades
salariais entre homens e mulheres.
Intervenção da escola ao nível da reformulação de programas e contratação de
técnicos para criar sensibilidade para as questões de género desde o 1.º ciclo.
Redução do IRC para empresas que contratem mulheres após a licença de
maternidade.
Terminada a anterior etapa, foram votadas as escolas que iriam representar o nosso
Círculo Eleitoral na Sessão Nacional e foi aí que se ouviu o seguinte: “A escola mais
votada foi a Escola Secundária Mouzinho da Silveira”. Foi um momento de grande
emoção, pois era uma vitória muito desejada, mas também justa e merecida. Sentimos
um grande orgulho e responsabilidade por irmos, mais uma vez, representar a nossa
Escola e o nosso Círculo na Casa da Democracia.
Com os deputados escolhidos, foi aberto o período de candidaturas para porta-voz do
Círculo Eleitoral. Uma vez mais, conseguimos ver a nossa escola representada por um
dos seus elementos, o aluno João Pedro Luís, da turma do 10ºD, que pela sua
eloquência e capacidades demonstradas ao longo desta sessão obteve uma
esmagadora maioria de votos.
No dia 14 de maio pelas 9:00h, partimos da Central de Camionagem de Portalegre a
caminho da Assembleia da República, cheios de entusiasmo e expectativas.
À chegada fomos surpreendidos com um protesto em frente à Assembleia da
República e, por isso, fomos rapidamente direcionados para o controlo de segurança,
e de seguida, conduzidos à 2ª comissão, onde o nosso projeto de recomendação foi
apresentado e debatido e onde também participaram com os respetivos projetos os
alunos deputados dos Círculos Eleitorais do Porto, Setúbal, Lisboa, Madeira, Guarda e
Açores.
A preparação cuidada e a experiência proporcionada pelos debates e sessões
realizados na escola, no IPDJ e nas últimas duas sessões nacionais do Parlamento
dos Jovens-Básico, deram ao nosso porta-voz e aos nossos deputados o
conhecimento e a segurança que lhes permitiu representar de forma brilhante o nosso
Círculo Eleitoral.

Os trabalhos terminaram com a votação do projeto que iria ser apresentado na Sessão
Plenária do dia seguinte.
Entre as 15:00h e as 15:30h os jornalistas tiveram direito a uma visita guiada pelo
Palácio de S. Bento que teve início na sala dos Passos Perdidos.
Nesse mesmo dia, assistimos a um programa cultural na sala do Senado, no qual
participou o coro de Lisboa e foi proporcionado a todos um agradável momento de
convívio e boa disposição.
Após o jantar, os participantes do Parlamento dos Jovens e também do Concurso
Euroescola dirigiram-se para os respetivos autocarros que os levariam para os locais
de alojamento.
No dia 15 de maio, eram 10h00h da manhã e já a Vice-Presidente da Assembleia da
República, Teresa Caeiro, dava início à Sessão Plenária. Durante a abertura solene
esta deu ainda a palavra ao professor Alexandre
Quintanilha, Presidente da Comissão da Educação e
Ciência… Apresentou de seguida os elementos da mesa,
constituída por jovens alunos, que iriam conduzir os
trabalhos da sessão.
Logo de seguida, os Porta-voz dos Círculos Eleitorais
tiveram a oportunidade de colocar aos representantes dos
grupos parlamentares, respetivamente Margarida Balseiro
Lopes do PSD; Ivan Gonçalves do PS; Vânia Dias da Silva
do CDS; Ana Mesquita do PCP; Heloísa Apolónia do PEV e Luís Monteiro do BE as
perguntas votadas no dia anterior nas respetivas comissões.
Posteriormente, os jovens deputados debateram as propostas
das comissões tentando chegar a
um

Projeto

de

Recomendação

Final, com o contributo de todos.
Enquanto decorria a Sessão Plenária, os jornalistas
participaram numa conferência de imprensa com o Presidente
da Comissão da Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha.
Infelizmente, devido à quantidade de questões colocadas, não
tive oportunidade de efetuar a pergunta que me competia.

Antes da conferência de imprensa houve ainda um período de perguntas aos
deputados da Assembleia da República que estavam presentes na sessão.
Está disponível no link que se segue o Projeto de Recomendação aprovado pelos
deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Secundário à Assembleia da
República:
http://www.jovens.parlamento.pt/2017_2018/docs/Recomendacao_FINAL_SEC2018.pdf

Com mais uma sessão nacional de Parlamento dos Jovens terminada, era hora de
seguirmos para os respetivos autocarros e voltar para casa.
Concluindo…
Realmente o Parlamento dos Jovens é um programa
espetacular que nos incentiva à reflexão e ao debate
sobre um tema definido anualmente, estimulando
assim o gosto pela participação cívica e política e
um olhar crítico e
espírito
realidade

atento

à

atual.

A

Sessão Nacional foi sem sombra de dúvida uma das
melhores experiências da minha vida, e que abriu a
todos os que nela participaram, novos horizontes e
novas opiniões acerca do tema debatido.

