Igualdade de género ao debate
Alunos da Escola Secundária Viriato, participantes no projeto Parlamento dos Jovens,
debateram o tema “Igualdade de género”, na presença da Deputada Lúcia Araújo Silva, no dia
15 de janeiro de 2018. Iniciou-se, desta forma, o processo eleitoral que visa eleger dois
deputados efetivos e um suplente às sessões distritais do Ensino Básico e do Ensino
Secundário.
A abertura da sessão foi feita pelo
diretor da escola, Pedro Ribeiro,
seguindo-se uma apresentação da
estrutura parlamentar pela deputada
presente e, posteriormente, foram-lhe
colocadas
perguntas,
às
quais
respondeu de forma entusiasta,
reforçando a sua convicção de que “as
mentalidades não se mudam por
decreto”.
A sessão caracterizou-se por
intervenções bastante pertinentes,
feitas pelos elementos das listas
candidatas de cada ciclo de ensino,
que fizeram valer o seu espírito de
cidadania
e
sentido
crítico,
contribuindo positivamente para o
tema em discussão.
No dia 24 de janeiro, foram eleitos, em sessão escolar, para participarem na sessão distrital do
Ensino Básico, os alunos do 3º Ciclo, César Campos Correia e Carlos Rafael Rodrigues Poceiro,
ambos do 7ºB, como deputados efetivos; e como suplente, Constança Marques de Jesus, do
7ºA.

Para a sessão distrital do Ensino Secundário foram eleitas as alunas
Ana Margarida Rocha Almeida, do 11ºC, e Maria Rosa Gonçalves
Pereira de Melo, do 12ºB, como deputadas efetivas; e como deputado
suplente, João Pedro Almeida Figueiredo, do 11ºD.
Contamos com uma boa representação da nossa escola na distrital.

Lista candidata do Ensino Básico

Lista V

1. César Campos Correia, nº 4, 7ºB
2. Carlos Rafael Rodrigues Poceiro, nº 3, 7ºB
3. Constança Marques de Jesus, nº 4, 7ºA
4. Matheus Munify Martins, nº 19, 8ºC
5. Rafael Dias Correia, nº 18, 7ºB
6. Francisco João Coutinho Gonçalves, nº 9, 7ºA
7. José Carlos Moreira Oliveira, nº 12, 7ºB
8. Leandro Gouveia Costa, nº 12, 7ºC
9. Natan Regalo Queirós, nº 20, 8ºA
10. Leonardo Manuel Dias Correia, nº 14, 8ºA

Medidas da lista V do Ensino Básico

1. Legislar no sentido de obrigar as empresas a cumprir o disposto na lei
com a aplicação de sanções e o estabelecimento de quotas.
2. Criar medidas de fiscalização para garantir a igualdade de salário entre
homem e mulher com o mesmo cargo/função e oportunidades iguais no
acesso ao mesmo cargo/função.
3. Criar um gabinete na Câmara Municipal, ou outra instituição pública, de
apoio a situações de desigualdade de género.

Ano letivo: 2017/2018

Listas candidatas do Ensino Secundário

Lista V
1. Maria Rosa Gonçalves Pereira de Melo, nº 25, 12ºB
2. João Pedro Almeida Figueiredo, nº 14, 11ºD
3. Guilherme Lopes Rolo, nº 16, 10ºA
4. Eva Filipa de Almeida Gomes, nº 11, 10ºB
5. Matilde Figueiredo Regalo, nº 26, 12ºB
6. Tomás Maia Marques, nº 25, 12ºA
7. Pedro Rafael Bernardo Varelas, nº 20, 11ºP6
8. Gabriela Presas Louro, nº 3, 12ºE
9. Raquel Figueiredo Loureiro, nº 17, 11ºD
10. Diogo Jorge Peres Pereira,nº 5, 11ºP7

Ano letivo: 2017/2018

Medidas da lista V do Ensino Secundário
1.º Modificar a legislação da regulamentação parental referente ao alargamento
do período de licença do pai, ou seja, estipulação obrigatória de um igual
período de licença parental para ambos os progenitores.

2.º Implementar a lei da paridade nos 6 primeiros lugares em listaspara
pequenas organizações ou serviços públicos, como por exemplo, nas escolas
(Associação de Estudantes), hospitais, centros de saúde, entre outros.

3.º Estabelecer, como norma, a lei da paridade para os órgãos sociais das IPSS
(direção, assembleia geral e conselho fiscal).

Ano letivo: 2017/2018

Listas candidatas do Ensino Secundário

Lista X
1. Diogo Almeida Correia, nº 10, 10ºA
2. Ana Margarida Rocha Almeida, nº 1, 11ºC
3. Carina Oliveira Pais, nº 4, 11ºC
4. Bernardo Filipe Almeida Silva, nº 4, 12ºA
5. Inês Duque Rocha, nº 13, 12ºA
6. Liliana Souto Lopes, nº 12, 11ºC
7. Marta Carolina Ferreira de Matos, nº 14, 11ºC
8. Dylan Regalo Alexandre, nº 2, 12ºE
9. Alexandre Candeias Ferreira Ribeiro, nº 2, 12ºD
10. Joana Antunes Rodrigues Dias, nº 6, 10ºC

Ano letivo: 2017/2018

Medidas da lista X do Ensino Secundário

1.º Criar equipas de fiscalização, com sede inserida no Tribunal de Trabalho,
para investigação interna nas empresas, de modo a precaver situações de
despedimento injustificado de trabalhadoras grávidas, para consequente apoio
judicial nesse âmbito.
2.º Impor obrigatoriedade de ações de formação e sensibilização, para docentes
e educadores, subordinadas à temática da igualdade de género com o intuito de
consciencializar e educar as crianças dentro dos estabelecimentos de ensino
sobre o tema em questão.
3.º Implementar, nas normas de construção referentes às instalações sanitárias
(casas de banho e/ou balneários) de edifícios com atendimento ao público,
secções infantis neutras onde exista um fraldário, de modo a que as pessoas de
ambos os géneros tenham a possibilidade de acompanhar as suas crianças.

