
UMA LIÇÃO DE CIDADANIA ATIVA… 

 

Nos pasados dias 6 e 7 de maio, os deputados da Escola Básica de Canedo, juntamente com 

colegas de outras duas escolas do concelho de Santa Maria da Feira, rumaram a Lisboa para 

participarem na sessão nacional do projeto Parlamento dos Jovens 2019 que iria debater o 

tema ”Alterações climáticas: salvar os oceanos”.  

Nesta vingésima quarta edição, a 

Assembleia da República lançou o desafio 

às escolas para mobilizarem um debate 

ativo em torno da questão das alterações 

climáticas e, mais particularmente, a 

problemática da preservação dos oceanos. 

Nas escolas, alunos e professores 

apresentaram ideias, confrontaram 

propostas e redigiram projetos de 

recomendações que incluíam medidas 

concretas que pudessem ser levadas a 

cabo para reverter a situação atual.  

Num primeiro momento nas escolas com a realização de sessões escolares, e num segundo 

momento nas sessões distritais, todos os envolvidos procuraram informar-se, informar os 

outros, provocar uma reflexão sobre o futuro dos oceanos e, consequentemente, da própria 

humanidade e desencadear ventos de mudanças. 

Já em Lisboa, 132 alunos deputados representando 66 escolas de todos os distritos de Portugal 

continental e das ilhas, juntaram-se para, durante dois dias, trabalharem intensamente com 

vista à elaboração de um projeto final de recomendação à Assembleia da República que 

elencasse as dez medidas mais importantes em matéria de combate às alterações climáticas e 

de defesa dos oceanos… 

A viagem começou no dia seis, logo de manhã: após ter 

recolhido alunos e professores de Santa Maria da Feira, o 

autocarro fretado pela Assembleia rumou a sul parando 

em Aveiro, Coimbra, Leiria e Caldas da Rainha para  

recolher mais participantes. O ambiente de entusiasmo 

fez-se logo sentir… Já em Lisboa, na Assembleia da 

República, juntaram-se deputados vindo dos quatro 

cantos do país, incluindo as ilhas e dois círculos especiais:  

da Europa e fora da Europa. Após alguns procedimentos formais, todos foram recebidos com 

um delicioso coktail para recuperar energias. 

De imediato, constituiram-se dois grupos 

distintos: os deputados foram acompanhados 

até às quatro salas onde iriam decorrer os 

trabalhos em sede de comissão, enquanto 

que os jornalistas foram brindados com uma 

visita guiada à Assembleia da República. Nas 
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comissões, os deputados discutiram o tema 

em debate: partilharam opiniões, trocaram 

 argumentos, defenderam as suas propostas e selecionaram as medidas mais relevantes a 

serem apresentadas na sessão plenária do dia seguinte. 

Todos os envolvidos voltaram-se a juntar ao lanche para uma breve pausa. Nas comissões, os 

deputados retomaram os trabalhos ao passo que os jornalistas assistiam a uma conferência de 

imprensa com estudantes de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sessão durante a qual foram dados conselhos para 

a elaboração de uma reportagem.  

Concluídos os trabalhos já no final da 

tarde, todos, jovens e adultos, foram 

brindados na Sala do Senado com um 

momento cultural: a comédia “Geração 

Facebook” alertou para os perigos do uso 

excessivo das redes sociais levando 

frequentemente à falta de convivência 

entre os jovens e menor qualidade das 

relações humanas. 

Após um requintado jantar volante nas instalações da Assembleia da República, alunos e 

professores seguiram para os seus alojamentos, desfrutando de um merecido repouso. 

No dia seguinte, todos os trabalhos decorreram em sessão plenária na Sala das Sessões, sala 

esta que representa o coração da nossa democracia onde os nossos representantes políticos 

decidem o destino do país. 

O Presidente da Assembleia da República, 

Dr. Eduardo Ferro Rodrigues fez a 

abertura solene da sessão plenária na 

presença de outras figuras relevantes da 

nossa sociedade e deu início à primeira 

parte do debate: os representantes de 

cada partido com assento no Parlamento 

(PCP, BE, PSD, PS, CDS-PP, CDU e PEV) 

responderam às questões colocadas pelos 

porta-vozes de cada círculo eleitoral.  

Seguiu-se um debate aceso em torno das medidas propostas por cada comissão especializada 

com vista à elaboração da Recomendação final que, depois de aprovada, será apresentada na 

própria Assembleia da República. Os trabalhos encerraram com a entrega dos diplomas aos 

participantes e um momento de grande emoção com todos os presentes a entoarem o hino 

nacional. 

Sendo que os jovens são uma fonte de esperança e agentes de mudança, o projeto Parlamento 

dos Jovens tem um alto valor cívico que permite dar voz aos mais novos e envolvê-los na 

discussão pública de assuntos muito pertinentes que dizem respeito ao dia a dia do cidadão 

comum. É neste espírito que, todos os anos, centenas de jovens se mobilizam e demonstram 

que a cidadania ativa deve ser praticada desde tenra idade! 


