
 

 

 

Ao longo do ano letivo 2017/2018 foram muitas as atividades desenvolvidas na Escola Portuguesa de São 

Tomé e Príncipe- Centro de Ensino de Língua Portuguesa (EPSTP/CELP), no âmbito da Cidadania para o 

Desenvolvimento, para promover a Igualdade de 

género . 

Os nossos alunos participaram em atividades a 

nível de escola e no Parlamento dos Jovens, que, 

no ano de 2017/2018 focou a Igualdade de 

Género. 

A nível de  Escola, os alunos do 3º ciclo e secundário 

debateram as diferentes ideias subordinadas ao tema 

proposto. 

As alunas  Tânia Trovoada, 12º ano, e Lueje D’Alva, 10º 

ano,  defenderam, numa sala repleta de jovens 

deputados, em Lisboa, que  alcançar a igualdade de 

género não significa que mulheres e homens se tornam 

iguais, mas reconhecer as diferenças entre mulheres e 

homens e afirmar que as responsabilidades e 

oportunidades de cada um e uma não dependem de se 

ter nascido mulher ou homem. Uma sociedade não 

pode ser democrática e desenvolvida sem a participação 

plena de todas e todos. A igualdade de género tem de 

ser encarada como um indicador de desenvolvimento sustentável, transversal a todas as esferas 

da sociedade. 

A sua promoção é um elemento fundamental da educação para a cidadania e está na base da 

construção de uma verdadeira democracia. Lidar com as diferenças sem as transformar em 

desigualdades é um dos grandes desafios da educação na atualidade. 



Os jovens, rapazes e raparigas, devem ser membros ativos dessa mudança cultural e social e 

assumir responsabilidades, designadamente de liderança, para a construção do bem estar 

coletivo. 

Cabe aos jovens serem atores nesta progressiva tomada de consciência da realidade, tendo em 

conta a sua evolução histórica, na perspetiva de uma alteração de atitudes e comportamentos.  

É  dever de todos defender um futuro que se pretende justo e equitativo, participar na 

concretização da igualdade e na promoção de uma efetiva educação de raparigas e de rapazes 

para o exercício pleno da cidadania.  


