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A razão da participação no programa 

A razão da participação no programa “Parlamento dos jovens” dinamizado por 

uma equipa constituída pelo Ministério da Educação através da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Assembleias Legislativas das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, Direção-Geral dos Assuntos Consulares e 

das Comunidades Portuguesas, Instituto Português do Desporto e Juventude 

(IPDJ),Direções Regionais da Educação e da Juventude da Região Autónoma dos 

Açores e a Direção Regional de Educação e de Juventude e Desporto da Região 

Autónoma dos Açores, justifica-se no sentido de refletirmos acerca das 

possibilidades que dispomos para criar um país/mundo onde possamos viver 

durante mais anos, criando assim uma sociedade melhor e mais consciente do 

que pode fazer para salvar o nosso planeta. Este projeto também é deveras 

interessante, na medida que os jovens participantes podem vivenciar o que é ser 

deputado e debater medidas que podem ser vantajosas para o nosso planeta. 

 O tema eleito para esta edição do parlamento de jovens foi «Salvar os oceanos» 

e contou com a participação de 67 escolas e os 132 deputados eleitos  de todos 

os distritos do país , regiões autónomas, círculos da europa e de fora da europa. 
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Nos dias 6 e 7 de maio, os jovens debateram as suas medidas na sessão 

nacional que decorreu  na Assembleia da República, e que foi transmitida no 

canal oficial da assembleia(ARTV).           

   

 

 

O critério para definir o 

número de escolas a eleger 

em cada círculo eleitoral tem 

por base a consideração de 

uma equilibrada 

representação nacional, o 

número de escolas 

participantes em cada 

círculo eleitoral, a avaliação 

pedagógica transmitida pelas 

Direções de Serviços 

Regionais de Educação e 

pelas Direções Regionais de 

Educação e de Juventude 

das Regiões Autónomas, 

bem como as deliberações já 

tomadas em edições 

anteriores. 
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 O início – Campanha e sessão escolar 

 

 Os trabalhos na escola começam tudo no primeiro 

período do ano letivo, quando os professores 

responsáveis incentivam a formação de listas através 

de cartazes, vídeos e conferências com deputados que 

exercem funções na Assembleia da República. 

As listas formam-se logo no início do primeiro período, e os seus participantes vão 

organizando as medidas através de reuniões de trabalham que os elementos da 

lista marcam. Mas só no início do segundo período é que decorre a semana de 

campanha, onde elementos de cada listam colam cartazes pela escola, 

divulgando as medidas da lista e os seus objetivos. Depois da semana da 

campanha, sucede o dia de eleições e posteriormente, a sessão escolar. Que 

neste caso decorreu no dia 21 de janeiro. 

No dia 21 de janeiro decorreu a sessão escolar que reuniu todos os deputados 

que representavam (consoante o método D´Hondt) as onze listas da Escola 

Básica Fernando Pessoa, com o objetivo de eleger  as três medidas  que viriam 

representar a escola na sessão distrital, tanto como os três deputados e um aluno 

para concorrer a mesa da sessão distrital.  A sessão escolar foi pautada por 

interesse e dedicação por parte de todos os deputados em escolher ou adaptar as 

medidas para representarem a escola. 

Nesta mesma sessão, os deputados da nossa escola elegeram um tema para ser 

debatido na próxima edição do Parlamento de Jovens. O tema mais votado foi a 

desigualdade de género. 
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Sessão distrital - Um debate por um lugar na 

sessão nacional  

A sessão do distrito de Aveiro decorreu no dia 12 de março onde foram discutidas 

as 4 medidas que iriam representar o distrito na sessão nacional.  

Durante a sessão distrital era notório o entusiasmo de todos queriam tanto estar 

presentes na sessão nacional, como levar as suas medidas até lá. O que para 

muitos se viria a revelar uma coisa única, pois grande partes dos deputados era a 

primeira vez que participavam. 

No final da sessão distrital, votou-se tendo em conta o tema apresentado por cada 

escola para propor a assembleia da república para ser o tema da próxima edição 

do «Parlamento dos jovens». 
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O Dia D – a chegada   

 

No dia 6 de maio pelas 8:30 da manhã os professores, deputados e jornalistas do círculo 

eleitoral de Aveiro tiveram encontro marcado na portaria da Escola Básica Fernando 

Pessoa - Santa Maria da Feira, onde iniciaram viagem até Lisboa para participar em mais 

uma edição do projeto «Parlamento dos jovens». 

Uma viagem que demorou cerca de cinco horas e onde o bom ambiente foi o que nunca 

faltou. Eram por volta das 14 horas, quando o autocarro que transportava os círculos 

eleitorais de Aveiro, Leiria e Coimbra chegaram à ´´Casa da Democracia``. Foram muito 

bem recebidos e os deputados encaminhados às salas onde decorreriam as quatro 

comissões para debater as medidas e as perguntas a ser apresentadas na sessão plenária. 

Cabia aos jornalistas tirarem apontamentos e algumas fotos para registar o momento. De 

seguida, os jornalistas foram contemplados com uma visita guiada pelo Mosteiro de São 

Bento, passando pela sala dos paços perdidos; escadaria nobre; sala do senado; salão 

nobre e sala das sessões. 

Após a visita guiada tiveram uma conferência. Onde foram apresentados alguns pontos 

essenciais de como fazer uma boa reportagem onde foi dada ênfase a diferença entre 

notícia e reportagem. Quando a conferência acabou, os jornalistas aproveitaram para 
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lanchar no refeitório dos monges e ainda forma a tempo de conseguir observar a 

conclusão dos trabalhos do primeiro dia, nas quatro comissões. 

Já no final do dia, os deputados, jornalistas e professores puderam ainda ter o privilégio 

de observar o espetáculo «Geração Facebook», cujo objetivo foi demonstrar aos jovens 

que cada vez mais as nossas gerações estão “viciadas/agarradas” ao telemóvel. 

Sensibilizando os presentes, para os cuidados que devemos ter na comunicação digital, 

pois nem sempre sabemos quem está do outro lado. 

Sendo este espetáculo, mais um ponto importante nesta edição do parlamento dos 

jovens, que não serve só para discutirmos ideias e fazermos o lugar de deputados, mas 

também para aprendermos coisas importantes sem ter a ver com a política. 

O segundo dia – já de partida … 

 

No dia 7 de maio, por volta das 9:30 da manhã, deu-se início o segundo dia de trabalhos. 

Deputados, jornalistas e professores tiveram o privilégio de ter uma conferência com 

Alexandre Quintanilha, onde puderam fazer perguntas sobre: o tema deste ano, a vida de 

um deputado e como são abordados os temas nas sessões parlamentares. 
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Após a conferência, os jornalistas foram encaminhados para a sala plenária onde 

testemunharam a discussão do tema, sociedade portuguesa e as alterações climáticas, 

entre os porta-vozes de cada círculo eleitoral. Coube ao círculo eleitoral de Aveiro a 

décima pergunta, que foi dirigida a deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa, onde foi 

questionado se o aumento da dívida pública poderia afetar a «resistência» do orçamento 

para com o bem-estar do meio ambiente.  

Para a deputada todas as variáveis orçamentais, nomeadamente a redução da dívida 

pública, são variáveis que implicam compromissos europeus que Portugal assumiu, que 

são importantes e obviamente condicionam o limite e o leque das opções políticas. 

Salientando que as alterações climáticas têm vido a ganhar protagonismo e frequência 

nas discussões políticas.  

O início última parte dos trabalhos revelou-se de extremo interesse, já que foram 

discutidas as medidas a serem aprovadas para serem debatidas na assembleia.  

Já no final da sessão, a porta-voz do círculo eleitoral do Porto protagonizou um momento 

inesperado por qualquer pessoa, já que pediu aos presentes que cantassem o hino 

nacional em honra desta edição do parlamento dos jovens. Foi um momento de extrema 

emoção. 

A conclusão dos trabalhos deu-se por volta das seis da tarde, terminando assim, mais 

uma edição do Parlamento dos Jovens. 

No findar dos trabalhos foi notória a satisfação de todos os presentes, já que afirmavam 

que estas iniciativas protagonizadas pelo governo português são importantes para os 

jovens refletiram acerca de alguns temas, mas também terem a oportunidade de 

vivenciaram papéis de deputados, jornalistas e chefes de mesa. Podendo esta 

experiência, quiçá, ser o despoletar de uma vocação para a vida política. 


