
 

 

 

 

 

 

 

     A Igualdade de Género é um tema que tem sido amplamente discutido em Portugal 

e, este ano letivo, mereceu também destaque na 23ª edição do programa Parlamento 

dos Jovens do Ensino Básico.  

     É com muito orgulho que vimos uma vez mais o Círculo dos Açores ser 

representado, entre outras escolas, pela Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Igualdade de Género 

Um  debate  para  tod@s 



 

 

Projeto de Recomendação da ESVN 

1º Fiscalização e penalização das empresas que não promovam a igualdade de 

género e a igualdade salarial. 

 

2º Atribuição de benefícios iguais para homens e mulheres, por parte da entidade 

patronal, no que diz respeito à maternidade e à paternidade. 

 

3º Reforçar os mecanismos de análise da publicidade a fim de garantir a 

sensibilização para uma representação igualitária e não sexista. 

 

 

Sessão Escolar  

 

     Este ano letivo houve a inscrição de 

duas listas (Lista A e Lista B) que se 

defrontaram, animadamente e num clima 

de ótimo fair play, entre os dias 19 e 24 de 

janeiro, no chamado período de campanha 

eleitoral. O ato eleitoral, que ocorreu no dia 

26 de janeiro, revelou a vitória da Lista B, 

por maioria absoluta. 

     Deste modo, no dia 30 de janeiro, 

realizou-se a Sessão Escolar, onde se 

debateu cada uma das medidas propostas 

pelas duas Listas aprovando-se o Projeto 

de Recomendação da Escola. Nesta 

Sessão foram ainda eleitos, os deputados 

efetivos que representariam a nossa 

escola na Sessão Regional – Ivo Moreno e 

Pedro Rosário - bem como a deputada 

suplente Verónica Ferreira.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sessão Regional 

 

     A Sessão Regional ocorreu no dia 5 de março, 

na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, ilha do Faial. Após um dia de intenso 

e produtivo trabalho, o qual tive a oportunidade de 

acompanhar enquanto Secretária de Mesa (ao 

lado das minhas colegas Magda Sousa e Catarina 

Emílio), foi finalmente aprovado o Projeto de 

Recomendação dos Açores, que teve como base 

o Projeto da EB2,3/S Cardeal Costa Nunes.  

     Foi ainda eleita como Porta-Voz do Círculo, a 

deputada Frederica Pacheco. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas representantes do Círculo dos Açores: 

 EB2,3/S Cardeal Costa Nunes 

 EB2,3/S de Vila Franca do Campo 

 ES Antero de Quental 

 ES Vitorino Nemésio 

 

 

 

“Esta realidade tem que acabar e isso começa 

contigo! Para a Igualdade de Género é preciso 

respeito e liberdade para tomar as suas 

próprias decisões sobre a sua própria vida e 

equilíbrio de poder.” – Ivo Moreno  



 

 

Sessão Nacional 

     No passado mês de abril, realizou-se a última etapa deste 

Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, a Sessão Nacional, 

na Assembleia da República. 

 

 

15 de abril – A chegada 

     Esta última grande aventura teve início no dia 15 de abril, 

na Aerogare Civil das Lages a partir da qual seguimos viagem 

rumo à cidade de Lisboa, acompanhados pela nossa professora 

coordenadora Florbela Monteiro, que nos orientou e ajudou 

desde a fase escolar. Chegamos à capital pelas 11 horas locais. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de 

Recomendação  

Círculo dos Açores 

 

 

1º As lojas da 

especialidade devem 

classificar os brinquedos 

apenas por faixas etárias 

e respetivos interesses, e 

nunca por género. 

 

 

2º Criação de zonas 

neutras onde se 

encontrarão os fraldários e 

aumento de zonas com 

fraldários em locais com 

número insuficiente. 

 

 

3º Tornar obrigatório, por 

lei, a igualdade salarial 

entre homens e mulheres 

pelo desempenho de 

funções laborais idênticas, 

nas empresas privadas e 

providenciar a fiscalização 

do cumprimento das 

normas com a criação de 

uma auditoria externa. 

 

 

4º Fiscalização e 

penalização das empresas 

que não promovam a 

igualdade de género e a 

igualdade salarial. 

 

 

 



 

 

16 de abril – Dia de Comissões 

     Por volta das 13h30, do dia 16 de abril, chegavam à Assembleia da República os 

autocarros que transportavam os deputados dos diversos círculos participantes. 

 

     Esta tarde foi dedicada aos trabalhos das comissões, como tal, os deputados de 

todos os Círculos foram divididos por quatro comissões e em cada uma delas foi 

discutido o Projeto de Recomendação de vários Círculos. Deste modo, aprovou-se os 

quatro Projetos que serviriam de Projeto Base do respetivo Projeto de Recomendação 

da Comissão, a ser apresentado e discutido no dia seguinte, em Plenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O Círculo dos Açores foi dividido pela 2ª e 3ª Comissão, 

tendo o seu Projeto de Recomendação sido debatido na 2ª 

Comissão (onde se encontravam os deputados da Escola 

Secundária Vitorino Nemésio).   

     O Projeto eleito, como Projeto Base desta Comissão, foi o 

de Faro (20 votos), enquanto que o dos Açores alcançou o 

ótimo segundo lugar por apenas dois votos de diferença. 

  

 

   

Projetos de Recomendação Base das 

Comissões: 

1ª Comissão – Madeira 

2ª Comissão – Faro  

3ª Comissão – Évora 

4ª Comissão – Santarém   

 

 



 

 

     Por volta das 15 horas, enquanto os/as deputados/as se encontravam em reunião 

nas comissões, nós, os jornalistas, tivemos direito a uma fascinante visita guiada pela 

Assembleia da República, na qual nos foi explicada a história de algumas divisões, 

bem como a evolução do sistema político do nosso país.            

                                                

     Após um agradável lanche de convívio, prosseguiram-se as reuniões das 

Comissões. Nesta segunda parte, deu-se a continuação do debate na especialidade 

dos Projetos Base de cada Comissão, seguindo-se a seleção das perguntas a ser 

apresentadas em Plenário, no dia seguinte. 

     

     Mais tarde, quando terminaram as reuniões de Comissões, 

fomos ainda presenteados por uma brilhante atuação de um 

magnífico coro.   

     Chegava ao fim o primeiro dia de trabalhos desta Sessão 

Nacional.  

 

 

 

 

 

   

                                                  

 

 

 

 

 

 

“Sinto-me orgulhoso, pois acabo por 

ter uma grande responsabilidade, e 

acabo também por me sentir 

lisonjeado por ter um peso mais 

assente na política de Portugal.” – 

Pedro Rosário 



 

 

Dia 17 – Aprovação do Projeto Final  

                                       À Assembleia da República 

 

     As delegações chegaram à Assembleia pelas 09h30 e, trinta minutos mais tarde, 

deu-se início à abertura solene do Plenário, com o majestoso discurso de Jorge Lacão, 

vice-presidente da AR. 

     De seguida, os elementos da Mesa, eleitos para coordenar os trabalhos da Sessão, 

ocuparam os devidos lugares, prosseguindo-se com a primeira parte desta: Período de 

perguntas. 

    Nesta fase, cada Círculo teve direito a fazer uma questão ao deputado 

representante de um dos partidos políticos (PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PSD). 

                                                                            

                                                                                                           

O Círculo dos Açores teve então a oportunidade 

de colocar uma relevante questão, relacionada 

com a conscientização dos mais novos no que diz 

respeito à Igualdade de Género, ao deputado do 

Partido Comunista Português, Miguel Tiago.    

 

 

      Após o Período de perguntas, seguiu-se o Debate da 

Recomendação à Assembleia da República em que se 

discutiram os Projetos de Recomendação das Comissões, 

aprovados no dia anterior. 

     Assistiu-se assim a uma interessante e acesa discussão 

entre os deputados, que ficou marcada pela grande diversidade 

de opiniões. 

 

 

 

 

 

Mesa da Sessão Nacional: 

Presidente – Jacinta Simões 

Vice-Presidente – Alexandra Lima 

Secretária – Maria Silva  

Secretária- Magda Sousa 

 

“É um grande privilégio, pois significa que o trabalho que eu fiz 

para chegar aqui foi compensado, o tempo investido também, e 

para mim é muito bom poder fazer parte da Sessão assumindo 

estas funções, porque acredito que a Mesa da Assembleia é 

essencial para que os trabalhos se realizem com rigor e 

disciplina e os resultados destes sejam também positivos.” 

                                                                                               

Magda Sousa, Secretária de Mesa 



 

 

     Enquanto os deputados avançavam com o debate da 

Recomendação à Assembleia da República, na sala do Plenário, 

nós, os jornalistas, fomos encaminhados para a sala de conferências. 

Aqui, tivemos a honra de poder colocar as nossas questões, sobre 

vários temas, ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência, 

Alexandre Quintanilha. 

 

     Da parte da tarde, concluiu-se o debate dos Projetos de 

Recomendação, seguindo-se as votações das medidas que 

integrariam o Projeto de Recomendação Final a ser apresentado à 

AR.   

      

 

     Deste modo, ficou-se a conhecer aquele que seria o Projeto de 

Recomendação do Parlamento de Jovens do Ensino Básico, isto 

é, as medidas que os jovens de todo o país (e até de fora do país) 

consideram ser fundamentais para evolução de Portugal, no 

âmbito da Igualdade entre Géneros.   

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre 

Quintanilha 

“A questão das cotas é muito 

emotiva. (…) Eu fui toda a minha 

vida a favor das cotas enquanto 

estas são uma forma, uma forma 

temporária, de forçar o sistema a 

mudar mais depressa.” 

   

     Por fim, assistiu-se a um bonito discurso de encerramento, 

feito pela Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento 

dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, Laura 

Monteiro Magalhães, seguido da entrega dos certificados de 

participação aos jovens deputados. 



 

 

               Dia 18 - A partida 

 

     Depois de cumprirmos a nossa 

missão de participar nesta Sessão 

Nacional do Parlamento de Jovens – 

Ensino Básico, chegou o dia de 

regressarmos à ilha Terceira. 

     Assim, visto que tínhamos que estar 

no aeroporto pelas 17 horas, 

aproveitamos o dia para passear por 

Lisboa e para nos despedirmos dos 

nossos colegas deputados e jornalistas. 

     Finalmente, chegamos à ilha por volta 

das 21h30 horas locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Promover campanhas de âmbito nacional com a 

colaboração do Ministério da Educação, em 

parceria com a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) e com personalidades 

públicas (desporto, música, televisão, cinema e 

teatro) com o objetivo de sensibilizar a população, 

tendo em atenção o combate ao estereótipo de 

género. 

 2. Fomentar a harmonização das responsabilidades 

das mulheres e dos homens no que respeita ao 

trabalho e à família através da revisão da estrutura 

curricular, de forma a incluir no projeto educativo, 

na disciplina de Formação Pessoal e Social, 

momentos de reflexão e de partilha que estimulem 

nas crianças e nos/nas jovens a responsabilidade 

cívica e moral dos deveres que cabem a todos, 

sempre com a premissa da igualde de género.  

 3. Aprovação e implementação de punições relativas à 

desigualdade salarial, bem como adoção de 

legislação específica que promova a igualde 

salarial, de forma a esbater as diferenças/ 

disparidades em todas as profissões, 

nomeadamente aumentando o valor das coimas 

aplicadas ou anulando os benefícios fiscais, 

conforme a situação financeira da empresa, 

acrescentando a admissão pública do erro cometido 

pela empresa. 

 4. Decretar, progressivamente, a igualdade salarial 

nas empresas privadas, criando uma lei que 

penalize as empresas que não a cumpram, 

realizando esta função através de um novo 

organismo credível. 

 5. Apoiar, sensibilizar e incentivar financeiramente a 

pesquisa e o tratamento do cancro da próstata, da 

mesma forma que o cancro da mama, bem como 

tornar gratuita a vacinação dos homens contra o 

HPV (Papiloma Vírus Humano). 

 6. Aumento das licenças de maternidade e 

paternidade para 9 meses, cabendo aos pais decidir 

como repartir o tempo. 

 7. Substituição da quota de género em todas as 

eleições democráticas por critérios de escolha 

baseados nas competências individuais. 

 8. Fim da diferença dos prazos internupciais para 

homens e mulheres em caso de viuvez ou divórcio. 



 

 

     O programa Parlamento dos Jovens foi um projeto extremamente desafiante e 

enriquecedor desde a Fase Escolar até à Sessão Nacional, que resultou numa grande 

aprendizagem, em novas amizades e sem dúvida numa experiência inesquecível.  

     É uma honra, para mim e para os meus colegas, poder dizer que tivemos a 

oportunidade de estar na Casa da Democracia, revelando aquelas que são as ideias 

dos jovens da nossa escola e do nosso arquipélago.  

     Para além disso, creio que este programa contribuiu, essencialmente, para nos 

tornar melhores cidadãos, mais ativos, mais interventivos nas questões que realmente 

importam, como a Igualdade de Género, sempre respeitando os nossos princípios, 

bem como a diversidade de opiniões. 

     Porque, afinal, como salientou a Dr.ª Laura Monteiro Magalhães: “Nós somos a 

Igualdade! Nós somos o futuro! Nós vamos fazer a diferença no dia de 

amanhã!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornalista: Laura Rego 

 

 

 


