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O PERCURSO DO AETÁBUA NO PROGRAMA 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

O PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS: 

O programa Parlamento dos Jovens, dinamizado pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pelo 

Ministério da Educação e Ciência, pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura e pela Assembleia da 

República, realiza-se anualmente, no âmbito da promoção 

da participação de alunos com gosto pela argumentação e 

interesse pela atualidade num contínuo debate sobre o 

tema escolhido. O tema do ensino básico desta edição do 

Parlamento dos Jovens foi “SOS Alterações Climáticas – 

Salvar os Oceanos”, o que, na opinião de muitos, é um tema 

que muito nos honrou debater. O programa tem como 

objetivo incentivar os jovens a criarem, trabalharem e 

discutirem medidas, que serão submetidas a um longo 

percurso desde a sessão escolar até à sessão nacional. 

Assim, os jovens têm a oportunidade de desenvolverem o seu espírito crítico, bem como o 

interesse pela política, de participarem ativamente na gestão do país, de experienciarem as 

funções de deputado, jornalista e/ou membro da mesa de sessão e de aperfeiçoarem aptidões 

como falar em público, debater fundamentadamente e liderar. Em suma, este projeto traz 

inúmeras vantagens na formação, educação e crescimento dos jovens, o futuro do país e da 

sociedade! 

SESSÃO ESCOLAR – A fase inicial de um longo percurso: 

A primeira estação deste percurso é a sessão escolar. Esta é uma 

fase de muito trabalho e dedicação caracterizada por ter uma 

calendarização complexa. Os alunos que queiram participar 

criam listas e elaboram argumentações e medidas. Começam as 

campanhas eleitorais e os debates de ideias e considerações, 

onde os alunos lutam afincadamente pela oportunidade de 

representarem a sua escola na sessão distrital/regional. No 

Agrupamento de Escolas de Tábua, no ensino básico, 

participaram quatro listas. As eleições decorreram no dia 21 de 

janeiro, contando com 227 votantes, ou seja, 83% dos alunos 

inscritos. A lista mais votada foi a Lista A, no entanto, vários 

membros de cada lista compareceram na sessão escolar, uma vez 

que foram escolhidos pelo método de Hondt, tal como acontece 

na eleição de deputados para a Assembleia da República Portuguesa. 
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Sucedeu-se uma votação para eleger os deputados 

representantes do AETábua na sessão distrital do círculo de 

Coimbra, bem como o candidato à mesa da sessão distrital. Esta 

votação resultou na eleição de Matilde Nobre e Tiago 

Branquinho como deputados efetivos, Francisco Martins como 

deputado suplente e eu, Inês Cruz, como candidata à mesa da 

sessão. Tínhamos então uma equipa de jovens ativos e 

influentes pronta para anunciar os seus ideais, bem como a defendê-los perante outros jovens. 

Constaram do Projeto de Recomendação eleito a representar o AETábua as seguintes medidas: 

1ª Aumentar a fiscalização nas fábricas para estas terem obrigatoriamente E.T.A.R.’s (Estações de 

Tratamento de Águas Residuais); 

2ª Criação por parte do governo de uma política de incentivos para as entidades que promovam a 

utilização e consumo de produtos biológicos, como a QUERCUS e a AGROBIO; 

3ª Monitorizar a quantidade de plástico consumido e promover a substituição de produtos 

descartáveis e de curta duração por materiais reutilizáveis e mais duradouros. 

4ª Inserir o Plogging no programa de Estudo do Meio do ensino primário e a partir do ensino básico 

e secundário incluí-lo como uma atividade extracurricular. 

Seguiu-se a reunião de eleição do presidente da mesa da Sessão Distrital, em Coimbra, na sede 

do Instituto Português do Desporto e Juventude a 6 de fevereiro. Aí, decorreu um rigoroso 

casting onde os participantes defenderam a sua candidatura. Após uma votação renhida, 

contando com um empate, os candidatos vencedores destes cargos altamente concorridos e 

ambicionados foram anunciados. Rita Henriques, da Escola Secundária Infanta D. Maria para 

presidente, Inês Cruz do Agrupamento de Escolas de Tábua para vice-presidente e Mariana 

Costeira da Escola Básica e Secundária de Penacova para Secretária. 

 

SESSÃO DISTRITAL/REGIONAL – O passaporte para a Assembleia da 

República: 

Chegou a tão esperada segunda-feira, dia 25 de fevereiro – 

data da sessão distrital - que contou com a participação de 

vinte escolas e com cerca de sessenta deputados. Chegámos 

por volta das nove horas da manhã ao Pavilhão Desportivo 

de Soure onde fomos generosamente acolhidos. Após 

começarmos a conhecer alguns dos nossos colegas, a 

presidente deu início à sessão. Contámos com a presença do 

Senhor Presidente do Município de Soure, Dr. Mário Nunes, 

do Sr. Deputado da Assembleia da República, Dr. João Gouveia, da representante do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, Dra. Paula Candeias, e da Senhora Delegada Regional de 
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Educação do Centro, Dra. Cristina Oliveira. Sucedeu-se o período de perguntas ao Sr. Deputado 

da Assembleia da República que nos esclareceu algumas dúvidas relativas ao tema em debate, 

à carreira de deputado e mesmo a alguns assuntos da atualidade do país.  

Dando esta parte por terminada, seguiu-se a fase de debate e votação na generalidade. Aqui, 

um deputado por escola começou por defender o Projeto de Recomendação previamente 

discutido na sessão escolar. Seguidamente, iniciou-se o debate em que os vários deputados 

argumentaram elaboradamente as medidas dos seus Projetos e colocaram questões em relação 

aos Projetos das escolas concorrentes. Após todas as perguntas terem sido respondidas, deu-se 

início à votação. O Projeto de Recomendação do AETábua foi eleito vencedor, com vinte e dois 

votos.  

Chegara a hora de almoço e a sessão foi interrompida para este propósito. Os deputados 

votaram num tema que gostariam que fosse debatido na próxima edição do Parlamento dos 

Jovens e encaminhámo-nos para a Escola Básica e Secundária Martinho Árias, Soure, onde 

almoçámos. Às 14 horas, a sessão foi reaberta e procedeu-se ao debate e votação na 

especialidade. Nesta fase, as escolas dividiram-se em comissões, onde o Projeto de 

Recomendação anteriormente escolhido foi sujeito a propostas de alteração. Cada comissão 

podia apresentar três propostas de alteração do tipo eliminação (excluir uma medida), emenda 

(alterar a formulação ou combinar com uma medida de outro Projeto) e aditamento (adicionar 

uma medida), sendo que apenas uma das propostas de alteração pode ser de eliminação e que 

o Projeto de Recomendação final não pode ultrapassar as quatro medidas. Alguns deputados 

por comissão foram convidados a defenderem as suas propostas de alteração e decorreu então 

o debate e a votação na especialidade. Após esta fase, foi formulado um projeto de 

recomendação que iria representar o círculo eleitoral de Coimbra na sessão nacional. Seguia-se 

a eleição das escolas que participariam na sessão nacional. Mais uma vez, os alunos do AETábua 

destacaram-se notoriamente, o que resultou na eleição da nossa escola para a sessão nacional, 

com o maior número de votos. Juntaram-se o Colégio Bissaya Barreto e a Escola Secundária José 

Falcão. Por último, procedeu-se à eleição do porta-voz do círculo de Coimbra. A aluna Matilde 

Nobre candidatou-se ao cargo, mas este acabou por ser atribuído a Maria Veiga. A ordem de 
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trabalhos a realizar nesta sessão estava completa. Acabámos o dia satisfeitos com os nossos 

resultados e regressámos a Tábua ansiosos pela próxima etapa. 

 

SESSÃO NACIONAL –Os dias mais esperados: 

Esta fase final dividiu-se em dois dias: Reuniões das Comissões e Sessão Plenária. 

 
No dia 6 de maio, por volta das treze horas e quarenta e cinco minutos, chegámos ao Palácio de 

S. Bento. Concluída a credenciação de todos os participantes, dirigimo-nos à sala nº 6, destinada 

à 4ª Comissão, constituída pelos círculos de Aveiro, 

Coimbra, Évora, Portalegre, Viseu e parte do círculo 

de Braga, num total de 34 deputados. A sessão foi 

dada por iniciada com os discursos de deputados do 

CDS-PP e do PS e decorreu nos mesmos termos das 

sessões anteriores. As medidas que constavam do 

Projeto de Recomendação que estava prestes a ser 

defendido pelos deputados do círculo eleitoral de 

Coimbra eram: 

1ª Criação por parte do governo de uma política de incentivos para as entidades que promovam a 

utilização e consumo de produtos biológicos, como a QUERCUS e a AGROBIO; 
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2ª Promoção do plogging através de campanhas de voluntariado ou de eventos desportivos em 

zonas urbanas e balneares; 

3ª Aumento e diversificação dos incentivos à recolha e reciclagem de todo o tipo de lixo suscetível 

de reutilização, nomeadamente através da distribuição de máquinas pfandautomat. 

Começou o processo de apresentação, debate e 

votação dos vários Projetos de Recomendação 

em discussão e, mais uma vez, o Projeto 

defendido pelos deputados do AETábua foi o 

mais votado. Enquanto decorriam as fases de 

debate e votação na especialidade, à 

semelhança das Sessões Distritais/Regionais, os 

jornalistas e professores abandonaram a sala 

para usufruírem de uma visita guiada ao Palácio 

de S. Bento. 

Dirigimo-nos aos Paços Perdidos para iniciar a mesma. 

Começámos por aprender alguns aspetos da história do 

edifício, que se revelaram deveras interessantes. De 

seguida, visitámos duas salas de sessões e, entre elas, a 

sala do plenário atual. Perante esta realidade 

deslumbrante, retivemos algumas informações 

relativamente à distribuição dos deputados, à sua 

organização em partidos e às eleições legislativas. Às 

quinze horas e trinta minutos, fomos conduzidos à Sala de Conferências de Imprensa para 

esclarecer algumas dúvidas quanto à redação de uma reportagem com três alunos do Curso de 

Comunicação. Estes mostraram-se bastante prestáveis e, indiretamente, contribuíram imenso 

na elaboração desta reportagem. Chegara a hora do lanche. Encontrámo-nos, professores, 

jornalistas e deputados, numa sala com um fantástico lanche preparado e conhecemos 

finalmente os nossos colegas. Esta foi uma das razões para que eu tenha adorado esta sessão: 

tivemos o prazer de conhecer outros jovens com o mesmo objetivo que o nosso, salvar o 

planeta, e, ao mesmo tempo, desfrutar destes momentos de descontração e alegria. 

Estava na hora de retomar os trabalhos. Regressámos às salas onde anteriormente decorreu a 

primeira parte da reunião de comissão e iniciámos o debate e votação na especialidade, a 

redação final do Projeto de Recomendação a apresentar no Plenário e a seleção de perguntas a 

colocar aos senhores deputados no dia seguinte. Tive a oportunidade de presenciar esta parte 

e não posso deixar de referir que me senti orgulhosa com a prestação dos deputados da nossa 

escola. Após algumas horas de trabalho intenso, a sessão foi dada como terminada. Fomos 

presenteados com um programa cultural excelente, uma peça de teatro denominada de 

“Geração Facebook”. Foi sem dúvida uma experiência incrível. Estava então na altura de jantar 

e, de seguida, retirámo-nos para o hotel Vip Inn Berna.  
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No dia seguinte, 7 de maio, decorreu a última sessão 
em que participaríamos nesta edição: a sessão plenária. 
Chegámos à Assembleia da República por voltas das 
nove horas e trinta minutos e tivemos a honra de 
presenciar a abertura solene pelo Senhor Presidente da 
Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, 
que nos providenciou um discurso motivador, 
esclarecedor e inspirador.  

Nesta abertura estavam presentes o Presidente da 

Mesa, Francisco Teixeira, do Círculo Eleitoral dos 

Açores, o Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência, Doutor Alexandre Quintanilha, e a Secretária 

de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão. 

“A palavra é a arma da democracia” – Alexandra 

Leitão 

 

Acabados os discursos iniciais, o presidente chamou a 

vice-presidente e as secretárias da mesa. Seguiram-se 

as perguntas, previamente formuladas, aos deputados 

da Assembleia da República. Entre as respostas, 

destaquei uma que me chamou a atenção: 

“Os jovens são fonte de esperança, mas também fonte 

de mudança. Quando vos disserem que são o futuro, 

pensem sempre que são o presente.” – Pedro Pimpão, 

PSD 

Seguiu-se um debate de medidas a recomendar à Assembleia da República. Nesta parte, os 

jornalistas tiveram a oportunidade de entrevistar os deputados presentes. Seguiu-se ainda uma 

conferência de imprensa com o Doutor Alexandre Quintanilha. Senti-me como uma verdadeira 

jornalista… 

Após tirarmos várias fotografias de grupo, que se podem encontrar nas redes sociais do 

programa parlamento dos jovens, e de almoçarmos, retomámos a sessão. Deu-se o debate e 

votação final global da Recomendação e, por fim, encerrou-se a sessão ao som do Hino Nacional, 

cantado por todos nós a pedido do Círculo de Coimbra. 

Esta foi irrefutavelmente uma experiência enriquecedora. Entrámos neste programa ambiciosos e 

saímos satisfeitos com o nosso trabalho. Por todo este percurso, agradeço à Assembleia de 

República, ao AETábua, à minha professora e aos meus colegas e aconselho vivamente a todos os 

jovens que agarrem a oportunidade de participar num programa indiscutivelmente inspirador, como 

este!  

Inês Cruz 


