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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  JJOOVVEENNSS  DDEEPPUUTTAADDOOSS  22002200  

 

 
 

COMUNICAÇÕES 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EEssccoollaa  BBáássiiccaa  ee  SSeeccuunnddáárriiaa  RRaaiinnhhaa  SSaannttaa  IIssaabbeell    

SOLICITAÇÕES (3):  

(1) Solicitação: Melhorar a rede de transportes escolares 

Deputada:  Carolina Amado 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Relativamente aos transportes que servem os alunos nas suas deslocações diárias para a sede 

do Agrupamento – Escola Básica e Secundaria Rainha Santa Isabel - há algumas situações que 

consideramos preocupantes e carecem da intervenção da CML. Assim:  

- Alguns dos autocarros que transportam os alunos encontram-se diariamente sobrelotados, 

com muitos alunos em pé ou sentados nos degraus das escadas do autocarro, facto que coloca 

em risco a segurança e integridade dos mesmos, atendendo ainda que alguns dos trajetos se 

fazem por estradas estreitas, com declives, curvas e pisos em mau estado, o que pode trazer 

consequências. Ex  os circuitos Moita da Roda / Conqueiros / Riba d'aves; circuito da Ortigosa; 

…. 

- Os horários dos transportes não são os mais adequados para servirem os alunos da nossa 

escola – autocarros que chegam demasiado antecipados ao horário de início de atividades 

letivas, mas principalmente os autocarros que chegam após esse horário (após as 8h30), 

nomeadamente o que realiza o circuito de Ortigosa, devido a este ser um autocarro público 

(ligação Leiria-Figueira da Foz). Outro aspeto importante que deve ser tido em conta reside no 



 Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 

 

2 

 

facto de que no regresso a casa, considerando que as aulas terminam às 17h20, há autocarros a 

sair da escola depois das 18h, não cumprindo os horários estipulados. 

- O último ponto que achamos que deve ser tido em conta é relativo à carência de paragens de 

autocarro, sendo que alguns alunos recorrem a varandas de casas particulares como paragem. 

Assim, solicitamos a intervenção da assembleia Municipal e da Câmara Municipal no sentido de 

garantir que todos os alunos, independentemente do tipo de estabelecimento que frequentam, 

possam ter um serviço de transportes escolares seguro e adequado. 

 

(2) Solicitação: Melhorar as condições de conforto dos balneários e do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Carreira  

Deputada:  Carolina Amado 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

O pavilhão polidesportivo anexo à Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel é propriedade 

municipal, assim consideramos inadmissível que em 2020 os alunos da nossa escola sejam 

obrigados a utilizar os balneários onde as temperaturas estão abaixo dos 10ºC. Os balneários 

estão situados no lado norte do pavilhão, não apanhando sol nesta época do ano, o que 

contribui para o agravamento da situação. 

Assim, solicitamos à Assembleia Municipal que interceda junta da Câmara Municipal de Leiria 

para que esta realize intervenções no sentido da melhoria das condições térmicas do pavilhão e 

dos balneários sejam adequadas à sua utilização pelos alunos. 

 

 

 

 

 



 Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 

 

3 

 

(3) Solicitação: Remoção do amianto do telhado das escolas do concelho   

Deputada:  Ana Caetano 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Sabemos que a Câmara Municipal de Leiria não é responsável pelas obras nas escolas 

secundárias, no entanto vimos solicitar à Câmara Municipal de Leiria que interceda/pressione 

junto do Ministério da Educação no sentido da remoção todo o amianto das escolas do 

concelho de Leiria e particularmente da Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel, para 

que alunos, professores e funcionários deixem de estar expostos a produtos nefastos para a sua 

saúde, como o cancro do pulmão e outros mais agressivos. 

 

EEssccoollaa  MMoonnsseennhhoorr  JJoosséé  GGaallaammbbaa  ddee  OOlliivveeiirraa    

SOLICITAÇÃO (1):  

(1) Incentivar a participação dos jovens nas artes 

Deputada: Sandrina Miguel 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Como Deputada Eleita pelo círculo da Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira, Marrazes, 

gostaria antes de mais de endereçar os meus cumprimentos à mesa que dirige os trabalhos, na 

pessoa do Exm.º Sr. Presidente, estender os a todos e a todas Srs. e Sras. Deputados e 

Deputadas eleitas pelos respetivos círculos, e agradecer a oportunidade de participar e dar voz 

aos/às meus/minhas colegas nesta Assembleia dos Jovens Deputados.  

 

Somos uma escola de índole social e neste sentido pretendemos alertar para o fato de a nossa 

geração necessitar de incentivos que nos permitam olhar a realidade com outros olhos, com 
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uma visão não redutora. Como o poderíamos fazer? Entendemos como comunidade que a arte, 

qualquer que ela seja, é sempre um veículo de inclusão, de inserção e de quebra das barreiras 

que separam os indivíduos. Abrindo horizontes e dando oportunidade de ver a realidade de 

uma outra perspetiva.  

Neste sentido pretendemos, como comunidade, propor que a Câmara Municipal de Leiria 

promova a inclusão pelas artes nas comunidades (freguesias) e escolas do concelho. Que haja a 

promoção da inclusão e inserção social pelas artes, através do acesso dos jovens a inventos 

artísticos municipais, que nas freguesias sejam promovidos espetáculos, assim como aulas (ou 

workshops por exemplo) que permitam a disseminação das artes pelos jovens das freguesias, 

olhando sempre às necessidades económicas e sociais de cada comunidade.  

 

CCoollééggiioo  DDrr..  LLuuííss  PPeerreeiirraa  ddaa  CCoossttaa  

LOUVORES (2):  

(1) Ao Colégio Dr. Luís Pereira da Costa 

(2) À Vila de Monte Redondo  

Deputada: Matilde Pedrosa 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Eu, Matilde Pedrosa, venho deixar registado, nesta Assembleia Municipal, dois votos de louvor: 

O primeiro dirigido à escola onde aprendo desde os dez anos, hoje, aqui, representada, pelo 

diretor, professor Rui Miranda. O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa fez em 2019 vinte e cinco 

anos. Vinte e cinco de uma existência em prol da educação e da formação integral de várias 

gerações.  

O segundo louvor é dirigido a Monte Redondo, que, em dezembro, comemorou o 15.º 

aniversário de elevação a vila. 
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Inserido numa zona rural, o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa tem laços fortes com as freguesias 

que serve e é, com muito orgulho, que, hoje, congratulo a escola que me vê crescer e as 

freguesias que complementam, de uma forma tão expressiva, a minha formação enquanto 

cidadã responsável, crítica e proativa. Obrigada! 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  JJOOVVEENNSS  DDEEPPUUTTAADDOOSS  22002200  
 

 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

PONTO ÚNICO – IGUALDADE DE GÉNERO 

 

--  VViioollêênncciiaa  DDoommééssttiiccaa  

CCoollééggiioo  DDrr..  LLuuííss  PPeerreeiirraa  ddaa  CCoossttaa  ––  MMoonnttee  RReeddoonnddoo  

- Dinamização de sessões de sensibilização para a violência doméstica e no 

namoro 

Deputada: Maria Moderno Ribeiro 

 

(Apresentação de cumprimentos) 

Em 2019, 35 pessoas morreram, vítimas de violência doméstica e a APAV registou mais de 

47300 casos deste tipo de violência. É de extrema importância reiterar que se estima que 

apenas 23% dos casos de violência doméstica são reportados e que, portanto, as vítimas 

constituem um número ainda mais exorbitante. 

Deste modo, o Colégio Doutor Luís Pereira da Costa vem solicitar a dinamização de sessões de 

prevenção da violência doméstica e no namoro. Estas sessões seriam realizadas nas escolas e 

financiadas por organizações como a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Seriam 

dinamizadas de forma não pontual, mas continuada, a partir do segundo ciclo. A sensibilização 

para a violência deve ser iniciada precocemente, de modo a que, em vez de ser remediado, 

este tipo de comportamento seja prevenido. Educar é mais fácil, mais eficaz e mais barato a 

longo prazo do que penalizar ou corrigir a violência. É possível prevenir uma morte, mas não é 

possível corrigi-la. Cidadania adquire-se desde o berço e, por isso, a sensibilização deve ser 

iniciada o mais cedo possível. 
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Assim, eu, Maria Ribeiro, deputada do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, venho, também, 

solicitar que, nas escolas, se crie um gabinete de apoio às vítimas, coordenado por uma equipa 

constituída, por exemplo, por um psicólogo, o coordenador dos diretores de turma, um 

representante da Associação de Estudantes e um representante da Associação de Pais. Este 

gabinete coordenaria estas sessões de sensibilização, que teriam lugar, como já referi, a partir 

do 2.º Ciclo. Poderia, também, existir uma linha de apoio, na instituição de ensino, pois, muitas 

vezes, a vítima não consegue, presencialmente, reportar o que lhe está a acontecer. Nas 

escolas, se nada fizer, estamos a ser cúmplices de situações presentes e futuras, porque, meus 

senhores e minhas senhoras, O Silêncio também mata!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Propostas de Deliberação: 

A deputada do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa apresenta as seguintes medidas: 

1 - Dinamização de sessões de sensibilização para a violência doméstica e no namoro; 

2 – Criar um gabinete de apoio às vítimas nas escolas. 

Deliberação: 

No seguimento das propostas apresentadas, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou 

por MAIORIA aprovar as propostas e remetê-las à Câmara Municipal de Leiria. 
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--  NNoo  ââmmbbiittoo  ddaa  AAççããoo  nnaass  EEssccoollaass::  

EEssccoollaa  PPrrooffiissssiioonnaall  ddee  LLeeiirriiaa  ((22))  **  rreeccuurrssoo  aa  mmuullttiimmééddiiaa  

(1)  Criação de um grupo de trabalho a nível regional que aborde a questão 

da violência, crime e delinquência e justiça sob uma perspetiva do género. 

(2)  Criação de um programa de intervenção nas escolas com crianças 

adolescentes e jovens com conteúdos bases do género. 

Deputados: Ana Paula Anaia, Ícaro Malta  

 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Como representante do grupo de alunos da Escola Profissional de Leiria, agradeço o convite 

endereçado pela Câmara Municipal de Leiria para que a nossa escola estivesse presente na 

Assembleia de Jovens Deputados. 

O nosso grupo de trabalho debruçou-se sobre o tema IGUALDADE DE GÉNERO, mais 

especificamente sobre uma das suas múltiplas vertentes – a violência no namoro- um problema 

social relevante e merecedor de atenção em si mesmo. 

De acordo com estudos efetuados, os resultados aprovados apontam para uma incidência da 

mulher como a principal vitima nas relações amorosas. 

A luta pelos direitos da mulher já existe há mais de meio século. Dezenas de milhares de 

protestos, manifestações e criação de diversas entidades de apoio à igualdade entre os géneros 

levaram a um extenso histórico de conflitos políticos, morais e éticos; o sufrágio feminista levou 

à polarização ideológica da sociedade contemporânea. 

 Na maioria dos casos que chegam ao olho público, o homem é o principal (ou único) agressor, 

mas a violência em relacionamentos não é exclusiva a este padrão. O machismo enraizado na 

mente e nos comportamentos humanos, estruturado na sociedade e combinado com 

problemas emocionais, distúrbios psicológicos, falta de confiança em si e no parceiro e baixa 
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autoestima fazem com que as pessoas se submetam a padrões de pensamento e raciocínio que 

levam a atitudes abusivas e violentas. 

Como acima referido, o machismo enraizado na mente e nos padrões comportamentais 

humanos levam não só à violência mas ao silêncio sobre o acontecido: os homens, ensinados 

desde meninos a serem sempre os mais fortes e os “chefes” da casa, sentem-se envergonhados 

e emasculados quando sofrem algum tipo de agressão, seja verbal ou física, e isso faz com que 

se mantenham calados e envergonhados, acompanhando o estereótipo masculino de que o 

“orgulho do homem” está ferido. Às mulheres são ensinadas a complacência e a submissão. 

Muito se tem discutido e refletido sobre o assunto, mas a luta por uma sociedade igualitária 

deve continuar. As notícias sobre violência no namoro, antecâmara da violência doméstica, 

continuam a ser manchete na comunicação social.  

É urgente agir para que os jovens, futuros adultos, combatam a ideia de que o namoro 

romântico justifica a ameaça, o insulto e a agressão física.  

 É urgente agir começando logo desde a infância pois a socialização primária é determinante na 

obtenção de valores e princípios que contribuam para uma sociedade promotora de igualdade 

de género. 

Discutir o assunto, refletir o tema, assistir à violência com consternação. 

Se se não AGIR, nada disto é solução! 

No seguimento do exposto, os deputados da Escola Profissional de Leiria apresentam as 

seguintes propostas:  

Proposta 1 – Criação de um grupo de trabalho a nível regional que trabalhe a questão da 

violência, crime e delinquência e justiça sob uma perspetiva do género no qual participarão 

professores, psicólogos, facilitadores e decisores das políticas educacionais que analisarão as 

dificuldades e possibilidades de implementar programas holísticos, sistemáticos e eficazes na 

prevenção da violência de género nas escolas. 

Proposta 2 – Criação de um programa de intervenção nas escolas com crianças adolescentes e 

jovens que pensamos ser uma estratégia promissora e que terá efeitos a longo prazo se os 
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conteúdos focarem as bases estruturais e culturais de género e violência, adequando os 

mesmos ao desenvolvimento das crianças, usando abordagens criativas que permitam maior 

envolvimento dos intervenientes. 

Este programa, em contexto escolar vai permitir verificar os obstáculos e os sucessos da 

integração de valores de não-violência e igualdade de género nos jovens. 

a) Fazer campanhas de sensibilização e prevenção nas escolas sobre relações de namoro 

saudáveis e não saudáveis (mostrar aos jovens a gravidade da violência e educá-los acerca de 

comportamentos não-violentos na intimidade) 

A igualdade nos géneros só está aplicada naturalmente aos aspetos negativos da humanidade: 

somos todos violentos, gananciosos e inconsequentes. 

 

 

Propostas de Deliberação: 

As deputadas da Escola Profissional de Leiria apresentaram as seguintes propostas: 

Proposta 1 – Criação de um grupo de trabalho a nível regional que trabalhe a questão da 

violência, crime, delinquência e justiça sob uma perspetiva do género. 

Proposta 2 – Criação de um programa de intervenção nas escolas com adolescentes e jovens. 

 

Deliberação: 

No seguimento das propostas apresentadas, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou 

por maioria REVOGAR as propostas e remetê-las à Câmara Municipal de Leiria. 
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EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  DDoommiinnggooss  SSeeqquueeiirraa  

- Consciencialização, nas escolas do Concelho de Leiria, para o problema das 

desigualdades entre sexos 

 

Deputada: Letícia Vieira 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

No concelho de Leiria, existem diferenças entre sexos, em vários níveis: na criação de carreira, 

na integração social e na educação.  

Este é um problema que embora tenha tomado menos impacto ao longo dos anos ainda é uma 

realidade em pleno século XXI. A mulher era outrora vista como sinal de fraqueza e 

inferioridade em relação ao homem, mas ao longo dos anos e com a evolução da mente 

humana tem-se conseguido nivelar melhor os direitos, através, por exemplo, dos movimentos 

feministas, mas este é um trabalho ainda longe de concluído. Podemos, através da análise de 

estatísticas realizadas, concluir, a nível europeu ou mesmo apenas no nosso país, que a 

inferioridade das mulheres em diferentes sectores ainda está presente, o que transmite um 

valor errado, pois as pessoas deviam ser valorizadas pelo intelecto e não pelo sexo com que 

nasceram. 

 

Como aluna de uma escola secundária creio que a maneira mais fácil de chegar aos jovens será, 

em primeiro lugar, a organização de palestras com diversos oradores em todas as escolas do 

ensino básico e secundário onde irão ser apresentadas estatísticas de modo a alertar os jovens 

para este problema e incutir responsabilidade.  

O objetivo é conseguir reunir o maior número de oradores podendo ser eles empresárias, 

polícias, advogadas, militares, professoras, psicólogas, jornalistas, entre muitos outros, para 

que seja possível partilharem com todos os jovens a realidade que sentiram ao longo do seu 

percurso académico e profissional. Embora esta medida não acabe diretamente com a 

desigualdade é necessário alertar estas faixas etárias para lutar pelos direitos igualitários.  
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Deveriam realizar-se também sessões de esclarecimento de dúvidas, nas quais os alunos irão 

poder falar abertamente com vários professores e profissionais sobre a realidade vivida por 

eles na juventude e vida adulta.  

Propomos também que, ao longo do ano letivo, os alunos possam apresentar sugestões e 

dúvidas acerca do tema (numa caixa própria, disponível no átrio) para que futuramente se 

possa melhorar ainda mais, tendo em conta a opinião de um maior número de pessoas. Estas 

medidas poderão ser mais tarde apresentadas para resolver medidas a nível da escola ou 

mesmo a nível concelhio.  

Uma vez que passamos a maior parte do nosso dia na escola, considero que devemos 

aproveitar esse fator e divulgar este tipo de ações diretamente para abranger o maior número 

de jovens possível, de maneira a consciencializá-los para este problema.  

A última proposta é a criação e divulgação de estatísticas sobre a desigualdade de género em 

empresas locais. Ao analisar-se estatisticamente empresas locais sobre os números e cargos 

que ambos os sexos ocupam será também uma maneira interessante de conseguir alertar para 

esta desigualdade podendo promover assim um futuro mais justo e equilibrado.  

Embora tenha consciência de que estas propostas não terão impacto imediato, creio que são 

uma boa maneira de facilitar a diminuição da desigualdade ou, pelo menos, de ajudar a futura 

geração de trabalhadores a lutar por direitos justos e pela valorização pelo trabalho em si, pelo 

esforço e pela dedicação e não pelo facto de terem nascido homem ou mulher. 

 

Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Domingos Sequeira apresentou as seguintes propostas de: 

1. Realizar palestras com oradores convidados com sessões de esclarecimento sobre a 

Igualdade do Género. 

2. Divulgar as estatísticas sobre a desigualdade de género em empresas locais 

Deliberação:  

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por, MAIORIA, aprovar as propostas 

apresentadas e remeter os assuntos à Câmara Municipal de Leiria. 
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EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  FFrraanncciissccoo  RRooddrriigguueess  LLoobboo  

– Respeito pela quota de igualdade de género ou paridade nas equipas 

desportivas e associativismo escolar 

Deputado: Augusto Fernandes 

 

(Apresentação de cumprimentos) 

A igualdade de género é um assunto de todos nós, da família, da escola do município, mas 

sobretudo das mentalidades e estas não se mudam por decretos nem por medidas. Mudam-se 

com todos nós, devagarinho, passo a passo até que ninguém associe o cor-de-rosa à menina e o 

azul ao menino. 

Nem: 

“Os rapazes têm mais jeito para educação física”, “as meninas têm mais jeito para línguas”, “os 

rapazes portam-se pior”, “as raparigas são mais aplicadas…” 

 Usámos sinónimo de menina e rapariga, intencionalmente e entrámos assim na Escola e 

gostaríamos que entrassem connosco, porque esta Instituição não estando divorciada, (apenas 

separada) da sociedade torna-se um palco de assimetrias de género, que germinam e 

subsistem sub-repticiamente. Estarão a pensar que não é assim, mas consultámos estudos que 

o comprovam, para além da nossa prática diária. É um problema oculto e os próprios docentes 

e pessoal não docente não têm consciência dessa discriminação que ainda subjaz. 

Sabendo e parabenizando a atuação do nosso Município ao nível da igualdade de género no 

desporto, orgulhamo-nos disso, mas tal como diz Pessoa “temos febre de além”, queremos 

mais.  

Talvez a tutela precise de aprender com o poder local, mas a nossa medida passa por incentivar 

o tema da igualdade de género nos curricula, incentivar a prática de modalidades que parecem 

vedadas às raparigas; 
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 A nossa medida traz com ela a exigência de todas as equipas que se formem nas escolas e no 

âmbito do Desporto Escolar, ou associativo respeitarem a quota da igualdade de género ou 

criarem de raiz equipas masculinas e femininas em paridade de participação, de prémios, entre 

outros. 

 

Propostas de Deliberação: 

O deputado da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo apresentou a proposta de paridade 

nas equipas desportivas no âmbito do Desporto Escolar e no associativismo nas escolas. 

Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA aprovar a proposta e remetê-la aos agrupamentos de escolas, escola secundárias 

(não agrupadas), Ministério de Educação/Direção Geral da Educação (DGE), para alteração 

das medidas consideradas adequadas nos regulamentos das competições no âmbito do 

Desporto Escolar e às Associações de Estudantes no caso das competições internas. 

 

  

EEssccoollaa  BBáássiiccaa  ee  SSeeccuunnddáárriiaa  HHeennrriiqquuee  SSoommmmeerr  

- “Diálogos: Paratextos pela igualdade”- Criação de um modelo colaborativo 

entre a escola e a comunidade com vista ao debate e à promoção da igualdade 

de oportunidades entre géneros 

Deputado: André Melão 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

Como meio de sociabilização, a escola e a comunidade em que se insere, constitui um meio 

privilegiado para a promoção da liberdade em aceder a direitos sociais e culturais numa 

situação de igualdade entre homens e mulheres. Consideramos pois, a comunidade educativa o 

espaço adequado na consecução dos objetivos de eliminar a discriminação em função do 
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género e, consequentemente, de alertar e refletir sobre relações de intimidade marcadas pela 

desigualdade e pela violência. 

Assim, e baseados numa experiência semelhante efetivamente desenvolvida por alguns alunos 

e professores da nossa escola, vimos propor a partilha, discussão e divulgação de vivências e 

reflexões no âmbito da temática da igualdade de género, na e à comunidade educativa, 

partindo de uma representação cénica. 

O projeto “Diálogos- Paratextos pela igualdade” poderá ser organizado em três fases: 

apresentação de uma peça de teatro; reflexão sobre as problemáticas apresentadas pela 

mesma e divulgação dos resultados dessa partilha na Comunidade educativa. 

Este projeto poderá ter um âmbito mais ou menos alargado, conforme se centre apenas em 

algumas turmas, numa escola, entre escolas ou/ na comunidade educativa em geral. 

Para a consecução do mesmo, será importante a colaboração do município, no sentido de 

proporcionar condições logísticas aos participantes e convidados. 

Propomos pois, que a partir da encenação e apresentação de uma peça de teatro na escola, 

onde se foquem diversas situações problema relacionadas com o tema em questão, tendo por 

base um guião orientador e a colaboração de técnicos especializados em diversas áreas, se 

reflita em conjunto sobre as melhores formas de promover a igualdade de direitos e liberdades, 

a igualdade de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de mulheres e de 

homens, em todos os domínios da sociedade (político, económico, laboral, pessoal e familiar). 

A peça de teatro poderá ser concebida originalmente pelos alunos e pelos professores de cada 

escola, poderá ser adaptada ou, de uma forma mais corporativista, poderá ser partilhada numa 

itinerância entre escolas, resultando sempre numa reflexão, numa discussão final entre todos 

os presentes ou, posteriormente, em aulas de cidadania. 

Como forma de abrir a escola à comunidade, a terceira fase do nosso projeto, seria a promoção 

de uma tertúlia, aberta à comunidade escolar ou educativa, onde alguns alunos explicariam a 

todos os presentes, o projeto e os seus objetivos. De igual forma, seriam também divulgadas as 

conclusões das reflexões feitas pelos seus pares ao longo da implementação do projeto. Para 
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esta tertúlia, poderiam ser convidados representantes das forças de segurança, da justiça, da 

indústria, de apoio sociais, de psicologia, entre outros, que pudessem intervir de forma 

pertinente. Durante o encontro, poderia também ser feita a apresentação de algumas figuras 

femininas da localidade, que tivessem, de alguma forma, tido um papel relevante e positivo na 

comunidade. 

O conhecimento é a arma da justiça. O conhecimento pode conduzir a mudanças profundas 

numa comunidade, pode abrir caminhos para a liberdade consciente e para a igualdade 

oportunidades. Diálogos - paratextos pela igualdade” constitui-se numa contribuição para a 

valorização da comunidade. Da nossa comunidade. 

 

Proposta de Deliberação: 

 O deputado da Escola Básica e Secundária Henrique Sommer apresentou a proposta 

designada de “Diálogos: Paratextos pela igualdade” que consiste na Criação de um 

modelo colaborativo entre as escolas e a comunidade educativa, com vista ao debate e à 

promoção da igualdade de oportunidades entre géneros. 

Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA aprovar a proposta e remetê-la à Câmara Municipal de Leiria. 
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EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  DDoommiinnggooss  SSeeqquueeiirraa  

- Promover ações para eliminação de estereótipos de género nas escolas 

Deputada: Catarina Martins  

(Apresentação de cumprimentos) 

Existe desigualdade de género no concelho de Leiria. 

Mudar a cultura das organizações para eliminar estereótipos de género, através de programas 

de incentivo ao equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, é uma das medidas que mais se 

devia impor nos dias de hoje, pois as funções atuais são exercidas por ambos os géneros, com a 

mesma competência e de igual forma.  

A presente medida implica promover trajetórias de carreira flexíveis e neutras em termos de 

género e encorajar ativamente todos os profissionais e futuros profissionais a aproveitar as 

oportunidades.  

A procura de potenciais candidatos deve ser feita até a paridade de género ser alcançada, ou 

seja, até que haja um número igual de homens e mulheres no banco de talentos, em vez de se 

implementarem quotas rígidas e/ou de se persistir na busca de ótimos candidatos.  

No nosso ponto de vista, as medidas mais eficientes e que teriam melhor resultado, a longo 

prazo, a fim de equilibrar a percentagem entre os dois géneros no ramo do trabalho nas 

múltiplas áreas, são: 

1. Dar a conhecer ao aluno mais referências, o percurso escolar a seguir e as ofertas de 

emprego em cada área, através de, por exemplo, 1 ou 2 palestras, em meio escolar, por 

período, sobre áreas ligadas às disciplinas de química, biologia, artes, economia, línguas, entre 

outras, uma vez que uma grande parte dos jovens está mal informada sobre o mercado de 

trabalho. 

2. Proporcionar ao aluno mais acesso a acompanhamento psicológico, no sentido de 

desenvolver, organizar e reconhecer as competências, para posteriormente refletir sobre o seu 

percurso escolar ou não escolar futuro. 
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3. No âmbito da cidadania e desenvolvimento, falar com os alunos sobre estereótipos de 

género, de forma a promover um ambiente de desenvolvimento da mentalidade sobre o tema. 

4. Desenvolver planos de captação para cada área.  

Em suma, o intuito desta medida é criar mais alternativas e ajudas em termos de mentalidade, 

informação e prevenção sobre a igualdade de género no futuro, a curto, a médio e a longo 

prazo. 

Dou por concluída a apresentação da nossa medida, em nome da Escola Secundária de 

Domingos Sequeira, Obrigada! 

 

Proposta de deliberação:  

Os deputados da Escola Secundária Domingos Sequeira apresentaram uma proposta contendo 

medidas de promoção da igualdade de género, nomeadamente: 

- orientação vocacional e profissional / percursos escolares; 

- promoção de debates com abordagem da temática (igualdade de género); 

Deliberação: 

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por MAIORIA aprovar a proposta e remetê-la à 

Câmara Municipal de Leiria e à direção do agrupamento de Escolas Domingos Sequeira. 

  

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  FFrraanncciissccoo  RRooddrriigguueess  LLoobboo  

– Disponibilização de artigos de higiene íntima às alunas nas escolas 
 
Deputada: Mariana Monteiro 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

“Todas as escolas públicas inglesas terão pensos e tampões grátis!” 
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Esta medida tenta combater barreiras, em particular económicas, que se colocam às alunas 

durante a menstruação. Mais de 20 mil escolas públicas inglesas poderão encomendar artigos 

de higiene íntima para distribuí-los gratuitamente. 

Gostaríamos que o nosso município seguisse este exemplo, mas, com “a nossa alma de 

grandeza” iríamos mais longe: materiais sustentáveis para o ambiente a fim de acabar com 

plástico.  

Esta distribuição não seria exclusiva para as escolas mas em locais da cidade para servir todas 

as munícipes. 

Para terminar, não sendo uma medida mas um desejo que resultou dos documentos que 

consultámos, gostaríamos de ver reforçada a referência ao nosso município com resultados nos 

seguintes parâmetros: 

Tendo em vista promover a territorialização das políticas públicas de igualdade e não 

discriminação bem como o trabalho estreito com as autarquias locais, foi lançado um novo 

modelo de protocolo de cooperação entre a CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género) e os municípios, alinhado com e concorrendo para a concretização da Estratégia 

Nacional para a Igualdade e Não Discriminação (ENIND) para projetos que promovam a 

igualdade entre mulheres e homens ao nível local, através da implementação de ferramentas 

de igualdade em políticas locais setoriais e projetos para promover a participação política e 

cívica de mulheres e raparigas.  

Concurso para a elaboração de estudos sobre o impacto económico das desigualdades entre 

mulheres e homens, em matéria de segregação sexual das profissões, desigualdades salariais, 

valor do trabalho não pago (doméstico e de cuidado) e impacto da partilha desigual do trabalho 

não pago (doméstico e de cuidado). Gostávamos de ver Leiria em lugar de destaque. 

Obrigada. 
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Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo apresentou proposta de 

disponibilização de artigos de higiene íntima para distribuição gratuita, sugerindo-se a 

utilização de materiais sustentáveis para o ambiente a fim de acabar com plástico.  

Mais propõe: 

- a territorialização das políticas públicas de igualdade e não discriminação bem como o 

trabalho estreito com as autarquias locais no sentido da dinamização de projetos que 

promovam a igualdade entre mulheres e homens ao nível local. 

Deliberação:  

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por, MAIORIA, aprovar as propostas 

apresentadas, remetendo o assunto às entidades competentes (Município de Leiria, 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e Conselho Municipal da Juventude) 

 

--  DDee  ââmmbbiittoo  ddee  AAççããoo  --  EEmmpprreessaass::  

CCoollééggiioo  DDrr..  LLuuííss  PPeerreeiirraa  ddaa  CCoossttaa  ––  MMoonnttee  RReeddoonnddoo  

– “Leiria + Igual” - Criação de uma comissão que acompanhe os índices da 

empregabilidade com vista a igualdade de género em todos os locais de 

trabalho 

Deputado: Nelson Gaspar  

(Apresentação de cumprimentos) 

O CDLPC vem, por este meio, solicitar a realização de estudos, ao nível das freguesias, em todos 

os locais de trabalho, nas suas funções, com o intuito de determinar a percentagem de 

trabalhadores do género masculino e feminino, a fim de descobrir casos, nos quais trabalhem 

ou estejam empregados maioritariamente pessoas de um género. Deste modo, seria possível 
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implementar regras de empregabilidade, de forma a atingir a igualdade de género no trabalho. 

Embora, em muitos casos, as mulheres apresentem uma escolaridade média superior aos 

homens, estas trabalham em piores condições, pois têm salários mais baixos e uma maior 

precariedade, segundo o estudo "Igualdade de Género ao Longo da Vida - Portugal no contexto 

europeu". Desta forma, apelo à vossa sensibilidade: apesar de se tentar advertir, a 

desigualdade permanece, e é preciso que seja combatida, para que, de facto, podermos ser 

uma comunidade com distinção das outras, não só em termos materiais, mas também em 

termos de igualdade de género. 

Estes estudos poderiam ser encetados pelas escolas, em parceira com as Juntas de Freguesia e 

as empresas da região. Os dados seriam trabalhados, por exemplo, em Educação para a 

Cidadania.  

E depois? Sim, e depois? Muitas vezes, determinam-se linhas de ação, definem-se estudos, 

tratam-se os resultados, mas o acompanhamento dos processos fica perdido no tempo. 

Eu, Nelson Gaspar, deputado do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, proponho que o resultado 

desses estudos seja enviado para as empresas e que se crie uma comissão, na qual a Associação 

de Estudantes teria um papel preponderante, que acompanhe as ações de melhoria no que à 

igualdade de género no local de trabalho diz respeito. 

Há, efetivamente, uma Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, 

que se denomina «Portugal + Igual». Exmos. Deputados e Exmas. Deputadas, venho, aqui, hoje, 

a esta Assembleia, pedir-vos: «Leiria + Igual». 

 

Proposta de Deliberação: 

O deputado do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa apresentou a proposta designada de “Leiria + 

Igual” pretendendo que sejam enviados os resultados dos estudos às empresas, assim como 

criar uma comissão que acompanhe os índices da empregabilidade com vista à igualdade de 

género em todos os locais de trabalho. 

Deliberação:  
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No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA aprovar a proposta e remeter a mesma à Câmara Municipal de Leiria e à Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira. 

 

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  DDoommiinnggooss  SSeeqquueeiirraa  

– Remuneração de igual forma, entre géneros, nos setores primários e 

secundários 

Deputada: Beatriz Pinto 
 

(Apresentação de cumprimentos) 

Infelizmente, nos dias de hoje ainda podemos verificar que não existe remuneração de igual 

forma, entre géneros, nos setores primários e secundários e há situações e casos em que duas 

pessoas de géneros opostos fazem o mesmo trabalho e não recebem o mesmo, o que pode 

conduzir à restrição da liberdade de uma pessoa em relação à outra do género oposto, através 

da dependência financeira, entre outras consequências sociais. 

Para inverter esta situação deve haver a implementação da legislação dirigida às empresas, no 

sentido de garantir o princípio do trabalho igual e com vista à igualdade de retribuição para 

trabalho igual em natureza, quantidade e qualidade, e a garantir a não discriminação (sexo, 

raça, idade, etc.). 

Como tal, acreditamos que a implementação desta medida poderá promover um ambiente 

favorável a outras mudanças no contexto da desigualdade de género como, por exemplo, a 

abolição da divisão do trabalho entre homens e mulheres nos setores primários e secundários. 

Acreditamos que, com a implementação desta proposta, o concelho de Leiria passará a ser 

considerado um concelho inovador no que toca à igualdade de género, uma vez que será dos 

primeiros a nível nacional a tornar completamente obrigatória a igual remuneração entre 

géneros. 
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Dou por concluída a apresentação da nossa medida, em nome da Escola Secundária de 

Domingos Sequeira, obrigada. 

 

Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Domingos Sequeira apresentou a proposta de remuneração 

igual, entre géneros, nos setores primários e secundários, que deve ser materializada em 

legislação específica dirigida às empresas, no respeito pelo princípio «trabalho igual retribuição 

igual». 

Deliberação: 

A Assembleia dos Jovens Deputados, deliberou por MAIORIA aprovar a proposta e remeter a 

mesma à Senhora Secretária de Estado para a MAIORIA Cidadania e a Igualdade, Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género, e à Câmara Municipal de Leiria. 

 

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  AAffoonnssoo  LLooppeess  VViieeiirraa    

- “Top 5 para a Igualdade de Género” Criação de um guia de referência 

concelhio para as empresas que mais promovam a Igualdade de Género 

Deputada: Daniela Dinis  

(Apresentação de cumprimentos) 

A criação de um guia de referência concelhio “Top 5 para a igualdade de género” pressupõe a 

divulgação deste projeto junto de todas as empresas da região. A aceitação seria de carater 

facultativo. Para as entidades que aderissem ao projeto seria solicitado o preenchimento online 

de um inquérito relativo aos quadros da empresa. A Camara Municipal de Leiria poderia dar 

como contrapartidas a cedência gratuita de espaços publicitários anuais nos jornais da região, 

em publicações municipais ou nos “Mupis” que estão distribuídos pelo espaço urbano. Outras 

contrapartidas poderiam passar pela distribuição de prémios simbólicos para os agregados 

familiares dos quadros das empresas distinguidas, tais como ingressos gratuitos nos museus da 
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cidade ou descontos no acesso a espetáculos nos espaços culturais. Pretendemos com este 

programa envolver o maior número de munícipes e alertar para a necessidade de uma 

sociedade baseada na igualdade de género no que que diz respeito a direitos e deveres entre 

entidade patronal e trabalhadores.  

Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira apresenta a proposta de criação de um 

guia de referência concelhio “Top 5 para a igualdade de género”, com benefícios para as 

empresas e agregados familiares dos trabalhadores. 

Deliberação: 

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por MAIORIA aprovar a proposta e remeter a 

mesma à Câmara Municipal, nomeadamente aos pelouros do Desenvolvimento Económico e 

da Cultura para equacionarem a possibilidade de implementação da (s) medida(s). 

 

--  MMeeddiiddaass  ppaarraa  oo  MMuunniiccííppiioo  ddee  LLeeiirriiaa::  

EEssccoollaa  BBáássiiccaa  ee  SSeeccuunnddáárriiaa  RRaaiinnhhaa  SSaannttaa  IIssaabbeell,,  CCaarrrreeiirraa  

- Proposta 1 – Criação na autarquia de um gabinete multidisciplinar para apoiar 

vítimas de discriminação e de violência com base no género 

Proposta 2 – Promoção de ações de sensibilização para a igualdade salarial 

entre homens e mulheres direcionada aos cidadãos em geral e a cargos de 

chefia de empresas  

Proposta 3 – Criação de espaços nas escolas públicas do 1.º ciclo onde os alunos 

desenvolvam atividades domésticas sem distinção do género 

 

Deputadas: Ana Cristina Caetano, Carolina Amado 

 

(Apresentação de cumprimentos) 
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A luta pela igualdade de género foi mais intensa desde meados do século XX, contudo ainda 

hoje em Portugal à mulher nem sempre são dadas as mesmas oportunidades que aos homens. 

Muitos direitos já foram conquistados em nome da igualdade de géneros, mas há ainda um 

longo caminho a percorrer até uma perfeita igualdade de género. 

Igualdade de géneros significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e 

deveres. Igualdade de género é a base para a construção de uma sociedade livre de 

preconceitos e discriminações.  

Os homens e as mulheres devem poder livremente fazer as suas escolhas e desenvolver as suas 

capacidades pessoais com vista à sua realização pessoal e profissional. Homens e mulheres 

devem ter igualdade de direitos e de oportunidades, sem haver qualquer tipo de restrição 

baseada no facto de determinada pessoa ter nascido com o sexo masculino ou feminino 

Medidas: 

1.ª Criação na autarquia de um gabinete multidisciplinar (com assistentes socais, advogado, 

psicólogo(s), …) para apoiar vítimas de descriminação e de violência com base no género, bem 

como prestar ajuda aqueles jovens maiores de 16 anos possam mudar de nome e de género. 

2.ª A autarquia (Câmara Municipal e Juntas de Freguesia) deveriam promover ações de 

sensibilização para cidadão e para os representantes das empresas do concelho, no sentido de 

garantirem a efetiva igualdade salarial entre homens e mulheres, que ocupem o mesmo cargo e 

exercem a mesma função, bem como para empoderar os cidadãos para uma efetiva igualdade. 

3.ª A Câmara Municipal de Leiria deveria promover nas escolas do 1º CEB, que são da sua 

responsabilidade, a construção de espaços onde os alunos possam aprender a desenvolver 

atividades domésticas, com vista a todos os alunos poderem ter contactos com as diversas 

atividades domésticas (cozinhar, tratar/ arrumar a roupa, separação dos lixos, cuidar da 

limpeza dos espaços…). 
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Proposta de Deliberação: 

As deputadas da Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel apresentaram as seguintes 

propostas: 

 Criação na autarquia de um gabinete multidisciplinar para apoiar vítimas de discriminação e 

de violência com base no género; 

 Promoção de ações de sensibilização para a igualdade salarial entre homens e mulheres 

direcionada aos cidadãos em geral e a cargos de chefia de empresas; 

 Criação de espaços nas escolas públicas de todos os ciclos onde os alunos desenvolvam 

atividades domésticas sem distinção do género. 

Deliberação: 

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por MAIORIA aprovar as propostas e remetê-

las à Câmara Municipal de Leiria para que os pelouros do Desenvolvimento Social, 

Desenvolvimento Económico e Educação avaliem e equacionem a sua implementação. 

  

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  AAffoonnssoo  LLooppeess  VViieeiirraa    

- Nomeação de um Comité Municipal da Igualdade de Género 

Deputado: Tiago Ataíde  

(Apresentação de cumprimentos) 

A criação deste comité permitiria agir continuamente sobre as desigualdades específicas ou 

gerais do Município, prevendo um plano anual estipulado e ajustado às necessidades da 

comunidade. Este comité poderia disponibilizar uma linha de apoio para que os munícipes 

pudessem esclarecer as suas dúvidas ou apresentar reclamação sobre possíveis situações de 

discriminação no seu local de trabalho. Este comité poderia funcionar como intermediário na 

mitigação deste tipo de situações.  
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Proposta de Deliberação: 

O deputado da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira apresentou a proposta de criação/ 

Nomeação de um Comité Municipal da Igualdade de Género. 

Deliberação: 

A Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por MAIORIA aprovar a proposta e remeter a 

mesma à Câmara Municipal de Leiria (Divisão de Desenvolvimento Económico). 

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  AAffoonnssoo  LLooppeess  VViieeiirraa    

- Criação de um Dia Municipal para a Igualdade de Género, abrangendo as 

escolas do Concelho 

Deputado: Inês Francisco  

(Apresentação de cumprimentos) 

A criação de um Dia Municipal para a Igualdade de Género poderia abranger todas as escolas 

do município com atividades como palestras ou concursos de ilustração. Este dia poderia ser 

também assinalado com um conjunto de eventos culturais, tais como: corrida solidária pela 

Igualdade de Género, onde parte dos fundos angariados reverteriam para o financiamento de 

instituições de apoio à vítima, acolhimento de crianças em situação de abandono ou reinserção 

social. Pretendemos despertar a consciência coletiva para a questão da igualdade de género no 

concelho de Leiria moldando comportamentos e fomentando valores cívicos nos mais jovens. 
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Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira apresentou a proposta de criação de um 

Dia Municipal para a Igualdade de Género, com a realização de um conjunto de atividades. 

 Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA aprovar a mesma e remetê-la à Câmara Municipal de Leiria para que equacione a 

sua implementação. 

 

EEssccoollaa  BBáássiiccaa  ee  SSeeccuunnddáárriiaa  HHeennrriiqquuee  SSoommmmeerr  

- Alert’Arte”- mostra de obras artísticas coletivas, apelando aos cidadãos para a 

Igualdade de Género  

Deputado: Margarida Amado 

(Apresentação de cumprimentos) 

Partindo do pressuposto que as desigualdades e discriminações baseadas no sexo são, ainda 

hoje, frequentes e persistentes, tanto no domínio público como no domínio privado, afetando 

não só as mulheres, como também os homens, de diversas formas., consideramos pertinente, 

se não urgente, alertar a sociedade, alertar a nossa comunidade, para as situações 

discriminatórias e violentas que afetam a dinâmica social e a promoção de uma sociedade mais 

justa e equitativa. 

Consideramos que, enquanto cidadãos, é nosso dever não só refletir, mas também intervir 

junto dos outros, no sentido de promover condições de maior igualdade social, de melhor 

justiça, de maior humanidade, de maior respeito pela diversidade, começando hoje, em direção 

ao futuro.  

Este projeto, para o qual solicitamos o apoio do Município na sua divulgação e efetivação, 

baseia-se na ideia de que a arte pode ter um papel fundamental na mudança e construção de 



 Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 

 

29 

 

mentalidades. Assim, cada escola do concelho, seria convidada a refletir sobre as problemáticas 

que o tema aglutinador “igualdade de género” engloba e, a partir daí, criar um objeto artístico 

capaz de, no cidadão comum, solicitar questões, provocar espanto, vencer indiferenças. 

Assim, baseando-nos no projeto Incentiv’arte, desenvolvido no âmbito do Projeto Educativo 

Municipal, propomos a promoção do projeto “Alerta’Arte”, uma amostra de instalações, 

esculturas ou murais artísticos, pela cidade de Leiria, envolvendo as escolas de 3º ciclo e 

secundárias do Concelho.  

Aliada a esta etapa do projeto, estaria uma outra que, a nosso ver, poderia contribuir de forma 

significativa, para a promoção do dia municipal pela igualdade. Nos últimos anos, este dia tem 

sido palco de algumas iniciativas, como por ex., debates e seminários, organizados com o apoio 

do Município, por diversas entidades, tais como “Mulheres séc. XXI”, as quais, infelizmente têm 

apresentado muito pouca recetividade. Assim, juntando o “Alert’arte” às iniciativas 

comemorativas da referida data, seria interessante a realização de um Fórum, no Teatro José 

Lúcio da Silva, onde cada escola pudesse apresentar as ideias subjacentes à conceção do seu 

projeto artístico, seguindo-se depois um fórum de partilha de ideias, com várias mesas de 

convidados capazes de esclarecer questões relacionadas com o tema “Igualdade de género”. 

No final, poderia ser apresentado o vencedor do Alert’Arte, caso se optasse pela modalidade de 

concurso. O objeto artístico vencedor poderia servir de modelo para o símbolo do Dia 

Municipal pela Igualdade do ano seguinte. 

Desta forma, na nossa opinião, aliar-se-ia a arte ao debate, a escola ao município e à sociedade 

em geral. Não podemos esquecer o fundamental, que a dignidade é um direito de qualquer Ser 

humano desde o seu nascimento, independentemente de qualquer outro fator. 

Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Básica e Secundária Henrique Sommer apresentou a seguinte proposta: 

Criação do projeto “Alert’Arte”, mostra de obras artísticas coletivas, apelando aos cidadãos 

para a Igualdade de Género, a enquadrar no Projeto Educativo Municipal; 
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Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA aprovar a proposta de criação do projeto “Alert’Arte”e remeter a mesma à Câmara 

Municipal de Leiria para implementação. 

 

 

EEssccoollaa  MMoonnsseennhhoorr  JJoosséé  GGaallaammbbaa  ddee  OOlliivveeiirraa    

- Criação de Programa Local de Educação para Igualdade de Género na 

Juventude (PLEIGJ) 

Deputada: Priscila Rodrigues 

(Apresentação de cumprimentos) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, através do seu Artigo 1º, refere que “todos os 

seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos (...) devem agir uns para os 

outros em espírito de fraternidade.”. Esta citação dá o mote para a proposta que aqui quero 

apresentar e propor à consideração dos meus colegas Deputados e Deputadas a sua votação. A 

Igualdade de Género é, hoje em dia, um tema atual e sobre o qual é necessário ter uma visão 

reflexiva e conseguir atuar de forma concreta para haver uma real mudança do paradigma 

vigente.  

Exm.º Sr. Presidente e demais Deputados e Deputadas desta Assembleia,  

Muito se fala e se estuda sobre o assunto, mas nós na Comunidade da Escola Monsenhor José 

Galamba de Oliveira temos a certeza de que qualquer mudança de paradigma apenas é 

conseguida se a base da mudança for a educação. E a educação desde o nível básico até ao 

secundário. Se mudarmos as mentalidades dos mais novos, esses serão decerto Homens e 

Mulheres comprometidos com a Igualdade de Género, com a promoção de uma igualdade de 

direitos, liberdades e garantias para Homens e Mulheres que se reflitam em oportunidades de 
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participação, valorização pessoal e profissional a todos os níveis, mas em especial nos domínios 

sociais, político, laboral, pessoal e familiar.  

Assim sendo, como comunidade propomos que seja criado um Programa Local de Educação 

para a Igualdade de Género na Juventude, como forma de promoção da inquestionável 

centralidade do tema para a promoção da cidadania nos vários âmbitos de atuação dos 

indivíduos.  

Este programa seria criado e promovido pela Câmara Municipal de Leiria em conjunto com os 

pares da rede social e educativa, no sentido de junto dos diferentes Agrupamentos e Escolas do 

Concelho de Leiria muni-los de conhecimento e ferramentas teóricas e práticas que auxiliem na 

promoção de uma educação da Igualdade de Género na Juventude através de materiais 

didáticos e lúdicos, alusivos ao nível de educação em causa, a utilizar pelos/as professores/as e 

pessoal técnico.   

Proposta de Deliberação: 

A deputada da Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira apresentou a seguinte proposta: 

- Criação de Programa Local de Educação para Igualdade de Género na Juventude (PLEIGJ) 

Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

MAIORIA  aprovar a mesma e remetê-la à Câmara Municipal de Leiria, ao Conselho Municipal 

da Educação, aos Agrupamentos de Escolas e às Escolas Secundárias e Profissionais tendo em 

vista a sua implementação. 
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--  MMeeddiiddaass  ppaarraa  aa  IIgguuaallddaaddee  ddee  GGéénneerroo  ddee  uummaa  ffoorrmmaa  ggeerraall::  

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  DDoommiinnggooss  SSeeqquueeiirraa  

- Proibição da discriminação de preços consoante o género 

Deputada: Maria Miguel Cardoso 

(Apresentação de cumprimentos) 

 

Quando se entra num bar e/ou discoteca, é frequente a cobrança de preços diferentes 

consoante o género pelo qual a pessoa se identifica, mais especificamente, as mulheres 

pagarem menos ou, no seu caso extremo, não pagarem de todo a entrada, quando comparadas 

com os homens. 

Em demasiados sítios é percetível esta distinção, principalmente naqueles cuja vida noturna 

representa uma grande receita.  

Apesar de não se tratar de um problema meramente regional, acreditamos que seja de grande 

interesse começar a dar os primeiros passos, fazendo da Região de Leiria um exemplo a seguir, 

tendo como objetivo último a igualdade entre géneros. 

Ao ser gratuita a entrada, acredita-se que um maior número de consumidores do sexo feminino 

prefira tal estabelecimento, como sugere a “Lei da Procura”. 

Com o aumento do número de mulheres num estabelecimento, generalizando, e fazendo desde 

já a ressalva para todos os sujeitos de diferentes orientações sexuais, os homens, com certo 

intuito que nos é óbvio, irão também eles dirigir-se a tais estabelecimentos, aceitando pagar o 

preço de entrada, ainda que avultados, chegando a ser duas vezes o cobrado às mulheres, 

quando o destas não é zero. 

A nossa medida consiste na emissão de uma lei municipal que proíba a cobrança de preços 

diferentes na entrada de bares / discotecas, com base no género, e a sua respetiva fiscalização, 

por parte das entidades competentes. 
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Acreditamos que existam muitas mais pessoas atentas à técnica comercial de não cobrar 

entrada em bares e discotecas ao sexo feminino. 

Sugerimos que se analise esta questão com o devido cuidado. 

Uma vez dentro do estabelecimento, os homens irão consumir bebidas, para eles mesmos, e 

pagar bebidas a mulheres, numa tentativa de “engate”, assim aumentando a receita total do 

estabelecimento, compensando em larga medida todo o lucro que poderiam ter obtido, caso 

cobrassem entrada ao sexo feminino. 

(E agora, vou repetir-me, por questões de coerência) 

“Ao ser gratuita a entrada, acredita-se que um maior número de consumidores do sexo 

feminino prefira tal estabelecimento, como sugere a “Lei da Procura”. Com o aumento do 

número de mulheres num estabelecimento, generalizando, e fazendo desde já a ressalva para 

todos os sujeitos de diferentes orientações sexuais, os homens, com certo intuito que nos é 

óbvio, irão também eles dirigir-se a tais estabelecimentos, aceitando pagar preço de entrada, 

ainda que avultados, chegando a ser duas vezes o cobrado às mulheres, quando o destas não é 

zero.” 

Está aqui presente, para além de uma questão de desigualdade de género, uma questão da 

objetificação do corpo feminino. Ora o corpo de cada sujeito é o seu corpo, e sobre o seu, cada 

qual sabe melhor; no entanto, consideramos inaceitável a ideia de que empresas imponham e 

utilizem a imagem feminina, a imagem de cada uma, como forma de marketing. (Pessoalmente, 

não me refiro apenas ao facto de utilizarem a minha imagem, mas a de todas as mulheres). 

É um facto que tal acontece há bastante tempo, e de forma tão óbvia, que em alguns sítios se 

chamam “Ladies’ Night”, mas não cremos que se trate de uma mera aceitação de como sempre 

foi, e acreditamos que está na altura de mudar, de fazer história na nossa região, e colocar um 

término neste ritual de objetificação feminina e de desigualdade entre géneros.  

Atendendo ao problema acima referido, será com tal Lei Municipal (na sua escala mais 

pequena) que se poderá fazer frente a esta questão que nos é a todos evidente, mas, talvez por 

medo de irmos contra a corrente, não fazemos nada para o resolver. 
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Dou por concluída a apresentação da nossa medida, em nome da Escola Secundária de 

Domingos Sequeira 

Obrigada! 

 Propostas de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Domingos Sequeira, apresentou a proposta de Proibição da 

discriminação de preços consoante o género. 

Deliberações: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

maioria REVOGAR a proposta. 

  

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa  DDoommiinnggooss  SSeeqquueeiirraa  

- Abolição da distinção de brinquedos entre meninas e meninos 

Deputada: Vitória Goyvanyuk 

 

(Apresentação de cumprimentos) 

 
As crianças lidam com estereótipos de género, expetativas sociais e restrições com base no seu 

sexo desde muito cedo.  

A verdadeira construção da igualdade de género começa na infância. A divisão dos brinquedos 

entre meninos e meninas (para elas bonecas e brinquedos, para eles carros e armas) ajuda a 

reforçar estereótipos que, no futuro, podem ter impacto na escolha profissional. A crença de 

que certos comportamentos e certos objetos são naturalmente “de meninas” e outros, “de 

meninos” limita as potencialidades das crianças desenvolvendo assim uma sociedade com 

desigualdades.  

A nossa medida consiste na abolição dessa divisão em supermercados ou em Shoppings ou 

grandes superfícies comerciais. A sua implementação seria um importantíssimo investimento 
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para uma sociedade com igualdade de género. 

Apesar de ser uma medida que ainda poderá demorar algum tempo a dar resultados, daria 

liberdade a cada criança para que estas façam escolhas de acordo com a sua própria 

personalidade. 

Afinal, mulheres dirigem carros e homens cozinham e cuidam dos filhos. 

Dou por concluída a apresentação da nossa medida, em nome da Escola Secundária de 

Domingos Sequeira 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim dos trabalhos 

Propostas de Deliberação: 

A deputada da Escola Secundária Domingos Sequeira apresentou a proposta de Abolição da 

distinção/ diferenciação de brinquedos entre meninas e meninos. 

Deliberação: 

No seguimento da proposta apresentada, a Assembleia dos Jovens Deputados deliberou por 

maioria REVOGAR a mesma.  


