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Em que consiste a iniciativa do parlamento de jovens? 

O parlamento dos jovens é organizado pela assembleia da república em parceria com 

as seguintes entidades: Ministério da Educação e Ciência 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 da Juventude, IPDJ, 

Direções Regionais da Educação e da Juventude da Região Autónoma dos Açores e 

Direções Regionais de Educação e de Juventude e Desporto da Região Autónoma da 

Madeira. Este programa ,que tem como intuito incentivar a comunidade jovem a 

exercer a sua participação politica e cívica, bem como em mostrar aos mais novos a 

sua importância na resolução de questões que influenciam não só o presente como 

também o futuro, pretende debater questões de interesse público e construir medidas 

que tornem Portugal num pais mais consciente e informado com cidadãos que 

pretendem fazer a diferença e tornar o nosso planeta num lugar melhor. 

Este ano o tema eleito foi “Alterações Climáticas–Salvar os Oceanos” que reflete 

plenamente os atuais problemas mundiais e tem como base a projeção de soluções 

para tentar colmatar os erros realizados ao longo dos anos. Cabe aos jovens agir e 

lutar lado a lado com os “gigantes” 

da política. 
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A sessão escolar! 

Desde o inicio do ano que os alunos foram informados através do site do agrupamento 

e pelos respetivos professores de que todos poderiam participar na iniciativa do 

parlamento dos jovens. Os alunos entusiasmados e interessados na ideia formaram 

listas e começaram a pensar em medidas que, na sua perspetiva, tivessem 

capacidade de serem ouvidas e debatidas na sessão escolar, distrital e quem sabe, 

mais tarde na assembleia da república. Escolhidas as medidas, estas foram 

devidamente apresentadas pelas diversas turmas do ensino básico e expostas pela 

escola através de cartazes e jogos didáticos.  

As nove listas candidatas constituídas por dez elementos tiveram a oportunidade de se 

reunirem com o deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira para perceberem mais sobre o 

funcionamento da assembleia e colocarem as suas dúvidas sobre outras questões 

pertinentes que tivessem.  

Os jovens já mais informados e convictos das suas ideias começaram a preparar o 

debate onde apresentaram e discutiram as suas medidas com as restantes listas. 

Neste precioso tempo reinou a serenidade e o forte poder de argumentação de todos 

os presentes. Após serem distribuídos os espaços escolares onde as listas poderiam 

fazer a sua campanha, iniciou-se um período de dois dias em que os membros das 

listas tentavam convencer e apelar os estudantes ao voto. Qualquer aluno da escola 

podia ver esclarecidas as suas dúvidas sobre as medidas propostas junto dos 

responsáveis de cada lista. 

Chegou o dia tao esperado… a votação, que permitiria a escolha dos deputados que 

iriam representar a escola e apresentar o projeto de recomendação que, também este 

seria votado e eleito em consenso com a maioria. Foram escolhidos os deputados 

efetivos, Pedro Mendes e Álvaro Castro e a deputada suplente, Lidya Crisóstomo. 

Também as medidas foram escolhidas após uma 

difícil e entusiasmante votação. 

O projeto de recomendação que iria representar o 

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco ficou 

assim preparado e ao encargo dos três deputados 

que iriam ter muito trabalho e muita honra em lutarem 

para que estas medidas fossem avante. 
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A Sessão Distrital! 

Nos dias 25 e 26 de fevereiro teve lugar no auditório do Atice Fórum Braga, a sessão 

distrital do parlamento de jovens que contou com a presença de 54 escolas que 

vieram de todas as partes do distrito de Braga para apresentar e defender o seu 

projeto de recomendação. 

No primeiro dia após uma calorosa receção por parte dos coordenadores para com os 

jovens, houve um pequeno apontamento musical que deliciou tanto alunos como 

professores. Os membros da mesa foram apresentados e houve um breve discurso 

por parte dos convidados: Lídia Dias, vereadora da Educação da Câmara Municipal de 

Braga; João Gonçalves, delegado regional de educação do norte; Vítor Silva, diretor 

do IPDJ e Rui Silva, deputado parlamentar. De seguida foi aberto um curto período de 

perguntas em que todos poderiam colocar as suas questões ao deputado da 

assembleia da república presente, Rui Silva, que mostrou muito orgulho e satisfação 

por ver jovens tão empenhados e trabalhadores. Começaram-se a debater os projetos 

de recomendação, tendo cada escola apresentado as suas medidas. Seguiu-se uma 

interrupção de cerca de uma hora, o que permitiu aos deputados almoçarem no fórum 

e terem a oportunidade de conhecer os restantes colegas que tal como eles, 

procuravam ver as sua medidas ouvidas e escolhidas. Na sessão da tarde continuou-

se a discussão dos projetos de recomendação e a votação na generalidade e, após 

novo intervalo, iniciou-se a votação na especialidade. Chegou assim ao fim o primeiro 

de dois dias de intenso trabalho e dedicação marcado pela ordem e capacidade de 

argumentação dos alunos. 

Bem cedo no dia 26, os alunos partem das suas escolas para o último e decisivo dia. 

Iniciam-se os trabalhos por volta das nove horas, continuando as tarefas do dia 

anterior. Ao final da manhã o debate e votação na especialidade acaba, sendo 

escolhido o projeto base. Os jovens são divididos por comissões de trabalho onde são 

feitas as devidas alterações ao projeto escolhido. Finalmente o momento mais 

aguardado chega! A eleição dos deputados que iriam representar o Circulo Eleitoral de 

Braga na sessão nacional. As cinco escolas mais votadas foram a: Escola Secundária 

Carlos Amarante; Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco; Escola Secundária 

de Vila Verde; Escola Básica da Gandarela e a Escola Básica das Taipas que viram os 

seus dois deputados efetivos serem escolhidos para representar o Circulo Eleitoral de 

Braga. Procedeu-se à escolha do porta-voz tendo sido escolhido o deputado Luiz 

Correia da Escola Secundária Carlos Amarante. Já na fase final da sessão deu-se a 

votação dos temas propostos pelas escolas para serem debatidos na sessão do 

próximo ano. Após o encerramento da sessão os deputados estavam satisfeitos e 

orgulhosos do trabalho que realizaram, começando já a pensar na sessão nacional.   
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 A sessão nacional! 

Dia 6 de maio, já bem preparados e ansiosos pela viagem, os deputados 

representantes do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco aguardavam a 

chegada do autocarro nº 2 que começara o seu trajeto em Melgaço e tinha como 

destino a Assembleia da República. Uma vez instalados, a viagem durou cerca de 

quatro horas. 

Chegaram à Assembleia da República e após a chegada das restantes delegacias 

vindas de todos os pontos do país, os deputados foram distribuídos pelas várias 

comissões onde se deu o debate na generalidade e na especialidade dos Projetos de 

Recomendação aprovados nos círculos eleitorais, sempre sob o comando de um 

assessor parlamentar, de dois deputados da Assembleia da República e deputados 

dos diversos círculos eleitorais. Na 3º comissão os deputados do nosso agrupamento 

discutiam e defendiam afincadamente o projeto do Circulo de Braga, o ambiente era 

de interação e troca de ideias entre todos. No final as dezoito medidas mais votadas (o 

somatório de todas as medidas escolhidas nas quatro comissões) foram apresentadas 

na sessão plenária.  

No decorrer das comissões, os jornalistas e professores tiveram o privilégio de fazer 

uma visita guiada à Sala dos Paços Perdidos, tomando conhecimento que houvera um 

incêndio em 1898 e a Assembleia fora reconstruída pelo arquiteto Miguel Ventura 

Guerra. 

Tanto deputados como jornalistas foram presenteados com um lanche e de seguida os 

deputados voltaram para o trabalho nas comissões e os jornalistas foram assistir a 

uma pequena palestra com três estudantes universitários que aconselharam os jovens 

jornalistas sobre a melhor maneira de redigir uma reportagem e mostraram-lhes 

alguns truques que sem dúvida foram muitíssimo uteis. Após um momento onde 

puderam aprender mais sobre o jornalismo, os jornalistas juntaram-se aos deputados 

que, estavam igualmente exaustos após uma intensa tarde de trabalho. Foram então 

jantar e depois encaminhados para o Hotel onde foram bem recebidos e distribuídos 

pelos quartos. 

 

 

 

 



 

                                                   Na pele de um verdadeiro deputado! 
 
                                Parlamento de jovens- 2019  /   Lidya Luísa Marques Crisóstomo 
 

No dia 7, reinava um ambiente de boa disposição, em que todos 

estavam cientes do longo e duro dia que tinham pela frente. Após um 

bom pequeno almoço no hotel, deputados, professores e jornalistas 

dirigiram-se para a Assembleia. Todos se juntaram na sala do Plenário 

onde os deputados foram distribuídos por círculo eleitoral e os 

jornalistas dispuseram-se pelas bancadas que lhes foram atribuídas. A 

sessão foi aberta pelo Presidente da Assembleia da República, 

Eduardo Ferro Rodrigues, com um discurso muito esclarecedor e 

objetivo onde salientou o respeito pelos adversários políticos. O presidente da mesa 

Francisco Teixeira, deu voz aos restantes presentes na mesa começando por 

Alexandre Quintanilha que, dando o seu próprio testemunho como natural de Maputo 

onde viu de perto o problema da poluição dos oceanos, apelou para a proteção 

destes. De seguida Alexandra Leitão reforçou que a experiencia do parlamento dos 

jovens era memorável e enriquecedora. Os 132 jovens deputados 

puderam a seguir ver entrar um deputado de cada partido politico e 

ainda colocar-lhes questões a que estes tinham dois minutos para 

responder. As perguntas feitas pelos jovens tinham como tema não 

só os oceanos, mas também assuntos que marcam a atualidade 

como são exemplo as greves estudantis e os incentivos ao retorno 

dos jovens emigrantes entre outros temas.  

Os experientes deputados perante tantas questões mostraram-se interessados e 

seguros das suas respostas. A deputada do PS, Susana Amador citou uma frase de 

Mário Soares, dizendo que: “A democracia precisa de democratas empenhados!”. 

Também a deputada Ângela Moreira do PCP respondendo à questão sobre as greves 

estudantis diz que:” O direito à greve foi uma conquista que deve ser aproveitada!” 

Todos os deputados consideram importante o interesse e participação dos jovens na 

política e como Pedro Pimpão, deputado do PSD diz,” Vocês não são 

o futuro, são o presente”. 

Pelas doze horas, os jornalistas abandonam a sala do Plenário e 

apresentam-se na sala da imprensa para uma conferência de 

imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, 

Alexandre Quintanilha, onde os jornalistas puderam ver esclarecidas 

as suas dúvidas e questões ambientais. Alexandre Quintanilha 

responde a uma das questões sobre o adiamento da resolução dos 

problemas do ambiente dizendo que: “É preciso educação, 

consciência e maturidade para tratar dos problemas a longo prazo”, 

destacando que: “As pessoas pensam no hoje quando deviam pensar no amanhã”.  

Os jornalistas tiveram ainda o privilégio de entrevistar os deputados de cada partido 

que participaram na sessão do plenário e todos se reuniram antes do almoço para a 

habitual foto de grupo. Da parte da tarde, deu-se a conclusão do debate e votação 

final do projeto de recomendação, sendo mantidas dez das dezoito medidas eleitas 

nas comissões. Para terminar cada porta-voz de cada círculo eleitoral fez um breve 

discurso e a sessão foi encerrada com umas palavras do presidente da mesa, 

Francisco Teixeira. No ponto de vista da maior parte dos jovens deputados foi um 

orgulho e satisfação poder representar os jovens de todo o pais e contribuir para um 

melhor Portugal e um melhor planeta. 

 


