
 

 Sendo participantes nesta aventura, os alunos da 

ESAAG, que integravam a lista única que participou nesta 

edição do Parlamento dos Jovens, começaram a trabalhar para 

que todos os envolvidos se sentissem à vontade com o tema. O 

tema deste ano “Constituição. A que temos. A que queremos: 

desafios ao poder local” pedia que os jovens se debruçassem sobre os artigos da 

Constituição que fazem referência ao poder local e se deixassem levar pelo espirito 

critico e procurassem fazer alterações/adaptações, que seriam posteriormente 

entregues à Assembleia da República num projeto de recomendação. 

Desde logo, começaram por dividir o grupo em grupos mais pequenos, para 

que fosse mais fácil a troca de ideias e a articulação entre horários. Decorriam 

reuniões todas as semanas. À medida que se iam formulando as medidas, as dúvidas 

surgiam. Com a ajuda dos professores e do empenho dos jovens, foi possível superar 

as dificuldades e continuar sempre em frente até ao grande dia: a sessão escolar, que 

decorreu no dia 30 de janeiro. 

Até à sessão escolar, foi um instante. Ansiedade, nervosismo e insegurança 

abalava os jovens. Dado que a maioria participava pela primeira vez nesta iniciativa, 

aquele era um momento muito importante, pois todos tinham consciência do seu 

trabalho, do esforço e tempo dedicado ao projeto.   

A sessão foi presidida pelo aluno Francisco Robalo e teve a presença de duas 

deputadas: Maria Antónia Almeida Santos (PS) e Ângela Santos (PSD). Após as suas 

intervenções iniciais, houve espaço para perguntas e posteriormente foram 

apresentadas as medidas que seguiriam para a sessão distrital, que se prendiam 

nomeadamente com o aumento de competências das câmaras municipais, do seu 

financiamento e da maior participação dos cidadãos através de orçamentos 

participativos. Depois da sua aprovação, foram eleitos, pela assembleia, os deputados 

para a sessão distrital (3 efetivos e 1 suplente): Francisco Robalo, Sofia Dias e Rita 

Santos como efetivos e Ana Margarida Neves como suplente. Rodrigo Besteiro foi 

candidato à mesa da sessão distrital, que veio a ser presidida pelo mesmo. 

Ficam aqui algumas fotografias da sessão: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesa presidida por Francisco Robalo. 

Mª Antónia Almeida Santos 

Ângela Guerra 

Da esquerda para a direita: 

Sofia Dias (dep.), Francisco Robalo (dep.),Rodrigo Besteiro (candidato a presid. mesa distrital), 

Rita Santos (dep.) e Ana Margarida Neves (dep. suplente) 

 



Sessão distrital 

Na manhã de 6 de março, decorreu a sessão distrital do Parlamento dos 

Jovens - Ensino Secundário, no Auditório do IPJ, ao lado da ESAAG. A sessão distrital 

foi presidida pelo aluno da ESAAG Rodrigo Besteiro. Estiveram presentes os 

deputados Ângela Guerra e Carlos Peixoto.  Os alunos Francisco Robalo, Rita Santos 

e Sofia Dias foram os representantes da ESAAG, sendo suplente Ana Margarida 

Neves. Participam doze escolas do distrito da Guarda: as secundárias de Fornos, 

Mêda, Manteigas, Afonso de Albuquerque, Sé, Figueira, Gouveia, Pinhel e Trancoso e 

as Profissionais de Gouveia, Seia e Trancoso.  

O facto de serem os representantes da escola não abalou os jovens 

deputados.  Aliás, nervos à parte e com uma atitude positiva e amigável, a sessão 

decorreu com os jovens a explicarem e defenderem as suas medidas, interpelando 

também os outros  deputados para que estes pudessem explicar e clarificar algumas 

questões. O objetivo desta sessão era aprovar um projeto de recomendação que seria 

posteriormente apresentado na sessão nacional e eleger os deputados que 

representariam o círculo da Guarda. No fim da manhã o projeto de recomendação 

estava escolhido. Os deputados da ESAAG fizeram aprovar o seu projeto. 

Entusiasmados e fora de si, os jovens orgulhosos viram reconhecido o seu trabalho e 

dedicação.  

Na tarde desse mesmo dia, era altura de se reunirem as comissões e de se 

fazerem alterações às medidas do projeto ou de se proceder à eliminação e 

substituição das mesmas.  

Foi então eliminada a terceira medida proposta pelos jovens da ESAAG e 

substituída por uma medida proposta pela outra comissão, que se prendia com a 

regionalização. 

Era a altura de se escolherem as escolas e, 

consequentemente, os deputados que iriam representar o 

círculo da Guarda no Palácio de São Bento.  

Procedeu-se às votações e, uma vez mais, os 

deputados da ESAAG são eleitos (conjuntamente com os 

deputados de Trancoso e de Gouveia) e viriam a 

participar na sessão nacional, a decorrer nos dias 8 e 9 

de maio. 

 

 

 

Alunos da ESAAG 



Sessão Nacional 

 

 Dia 8 de maio, de manhã cedo, os participantes e a 

professora da ESAAG viajavam em direção ao Palácio de São 

Bento. Uma viagem longa, com algumas paragens para ir 

buscar alguns participantes de outras regiões, o que se traduziu 

em cansaço mas nunca em desânimo! 

Assim que chegaram ao Palácio, já no decorrer da tarde, 

foram levados até à sala 3/3ª comissão, onde estavam os 

representantes dos seguintes círculos: Guarda, Aveiro, Évora, Fora da Europa, 

Portalegre, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Durante toda a tarde decorreu um longo e 

intenso debate ,onde se debateu o projecto da ESAAG, do qual saíram aprovadas 5 

medidas que iriam ser discutidas em assembleia no dia seguinte, onde estariam 

presentes todos os círculos. 

No fim da tarde, teve lugar um momento cultural que proporcionou a 

descontração dos jovens, com um espectáculo d´Os Improváveis. Depois do jantar, 

nos claustros, os alunos e a professora foram encaminhados até ao INATEL de Oeiras 

onde viriam a pernoitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 9 de maio, o dia “D”, decorreu a sessão na sala do Senado, (uma vez 

que decorriam trabalhos parlamentares na sala das sessões),  tendo-se debatido 

Rita Albuquerque e Francisco Robalo, da ESAAG, na 

3ª comissão A mesa que conduzia os trabalhos na comissão (a 

liderar, Luís Monteiro, do BE e Duarte Marques, do 

PSD) 

Os alunos da ESAAG acompanhados da 

professora Emília Costa. 



todas as medidas que saíram das quatro comissões. Ao longo da manhã foram 

apresentadas e  discutidas todas as propostas, e de tarde foram votadas. Enquanto 

decorria a sessão matinal, os jovens jornalistas tiveram a oportunidade  de entrevistar 

os “deputados a sério” e de fazer parte de uma conferência de imprensa dada pelo 

Professor Alexandre Quintanilha.  À tarde foram votadas as dez medidas que 

integraram o projeto de recomendação (que será presente) apresentado à Assembleia 

da República. 

Na recomendação final não  constou nenhuma medida proposta pelo círculo da 

Guarda. Na sessão distrital foi eliminada uma medida proposta pela ESAAG que se 

prendia com o orçamento participativo. No entanto, esta medida foi também 

apresentada por um outro círculo, que foi muito aplaudida na assembleia e que integra 

o projeto de recomendação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Robalo a tomar a palavra na sessão de 

plenário, 

que aprovou o Projeto de Recomendação. 

Já no trabalho de plenário na Sala do Senado. 
A mesa da sessão plenária conduzida por Ferro Rodrigues, 

presidente da AR. 



O tempo passara a correr e os jovens, que devido à ansiedade dormiram 

poucas horas, estavam exaustos, mas felizes por terem concretizado e honrado a sua 

função como representantes do círculo da Guarda, naquela que é a casa da 

democracia portuguesa. 

  Uma experiência que é para repetir, que deixou os alunos com sabor a pouco e 

com a promessa de um até já.  

Este tipo de iniciativas, como o Parlamento dos Jovens,  dando-nos voz, 

incentiva-nos a assumir uma consciência critica e a interessar-nos pela atualidade, por 

Portugal e pelo Mundo. Foi um prazer fazer parte deste projeto.        

 

 

O grupo de professores e alunos do círculo da Guarda. 


