
que contribuíssem para aju-

dar os oceanos.  

A nossa escola recebeu a 14 

de janeiro, a deputada da 

Assembleia da República, 

Margarida Balseiro Lopes, 

que incentivou os alunos a 

participarem neste projeto, 

relatando a sua experiência 

em quanto jovem estudante 

e iniciando a sua vida políti-

ca participando neste pro-

jeto. 

Mais uma vez a nossa escola 

participou neste projeto, 

”Parlamento dos Jovens”, 

com grande dinamismo e 

entusiasmo, cujo tema esco-

lhido para este ano foi as 

“Alterações Climáticas - 

salvar os oceanos”. Tema de 

grande relevância para a 

humanidade, uma vez que 

só temos este planeta e não 

há “planeta B”. 

O Parlamento dos Jovens é 

uma grande aventura e de-

senvolveu-se em várias fa-

ses ao longo do ano letivo. 

O princípio da grande aven-

tura começou na escola 

aquando da divulgação do 

programa aos alunos. Os 

interessados inscreveram-se 

formando listas para as 

quais tiveram depois de fun-

damentar medidas originais 

que promovessem o tema, e 
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1.ª fase: Sessão escolar 

Na Escola Básica D. João II, Caldas da 

Rainha foram formadas três listas (A, B e 

C) que na sessão escolar apresentaram as 

suas medidas das quais foram escolhidas 

três, juntamente com três alunos (também 

eleitos) para ir à próxima etapa, Ana Mada-

lena Rodrigues, Maria Isabel Capinha 

(ambas deputadas efetivas) e Micael Ale-

xandre Vicente (deputado suplente).  
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No dia 11 de março os deputados 

eleitos da nossa escola comparece-

ram na sessão do distrito de Leiria 

que teve lugar no teatro-cine, de 

Pombal, com o objetivo de defen-

derem o projeto de recomendação, 

resultante do consenso de todos os 

deputados envolvidos na sessão 

escolar.  

Foi na sessão distrital que os deputados 

eleitos de cada escola se reuniram e pu-

deram realmente perceber que todo o 

trabalho desenvolvido ao longo do ano 

se tornara agora em algo maior, algo que 

mobilizou também outros jovens, todos 

com o mesmo objetivo – trabalhar e lu-

tar por um bem comum.  

 

Os deputados ambiciona-

vam chegar à fase da Ses-

são Nacional, no entanto o 

mais importante era, em 

conjunto com os colegas 

de outras escolas do distri-

to, elaborarem o projeto 

que melhor defendesse as 

suas ideias para ser levado 

à sessão nacional. 

No fim do dia, os deputa-

dos regressaram felizes, a 

nossa escola foi escolhida 

para ir representar o distri-

to juntamente com outras 

escolas. 

2.ª fase: Sessão distrital 
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A sessão nacional do Parlamento dos Jovens decorreu na Assembleia da República e esteve dividi-

da em dois dias: o primeiro dia destinado às reuniões das comissões e o segundo dia dedicado à 

Sessão Plenária. 

No dia 6 de maio os deputados, professores e jornalistas chegaram ao Palácio de S. Bento pelas 

13:45 h para fazerem a credenciação e, por volta das 14:00 h, deu-se início às Reuniões das diferen-

tes comissões.  

Foi aqui que foram debatidos, na generalidade e na especialidade, os Projetos de Recomendação, 

previamente aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob orientação de Deputados da Assembleia 

da República em representação dos Grupos Parlamentares. Os jovens deputados foram divididos em 

4 comissões de círculos diferentes.  

3.ª fase: Sessão nacional 
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O círculo de Leiria encontrava-se na 1.ª comissão de trabalhos que deu início à sua reunião por 

volta das 14:00 h. Nesta comissão estiveram presentes 34 deputados, dos círculos de Guarda, Eu-

ropa, Beja, Leiria, Santarém, Madeira e do Porto e a mesma estendeu-se até às 17:00 h.  

Em cada comissão, após debates intensivos, foi aprovado um projeto com um limite máximo de 3 

medidas e 3 perguntas para serem dirigidas aos deputados presentes na AR no dia seguinte, repre-

sentantes dos vários partidos com assento parlamentar.  
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Este projeto contou também com a 

participação de jovens jornalistas 

que durante estes dois dias circula-

vam pela Assembleia da República  

com a função de desempenhar o 

cargo de jornalistas profissionais. 

Após terem tirado fotografias das 

várias comissões, os jornalistas e 

professores puderam visitar, com o 

acompanhamento de um guia, as 

diversas salas da Assembleia da 

República.  

Às 17:30 h reencontrámo-nos com os nossos colegas deputados para lanchar e con-

viver e às 18:30 h o primeiro dia acabou com um teatro realizado pela geração face-

book. Depois deste momento lúdico, toda a gente se dirigiu para o átrio para se dar 

início ao último momento do dia na Assembleia da República, o jantar. 

Este foi um momento de celebração por um dia intenso de trabalho mas também 

um momento de convívio e de alegria. Para terminar o dia, as escolas 

participantes foram divididas por diferentes hotéis da cidade de Lisboa para 

descansarem e para se prepararem para o segundo dia.  

Momento Cultural 

Visita guiada à AR 



Sessão plenária 
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O segundo dia, 7 de maio, começou cedo com o novo reunir dos deputados na Assembleia da Repú-

blica. Deu-se início à Sessão Plenária na Sala do Senado e foi aqui que decorreu o intenso debate 

entre os deputados de todo o país. Esta sessão começou com o discurso do Exmo. Sr. Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues e de alguns deputados da AR. Seguiu-se o mo-

mento de perguntas elaboradas no dia anterior aos deputados presentes na mesa. 

De seguida, os deputados do Parlamento dos Jovens passaram ao debate dos Projetos de Recomen-

dação, sendo que estes foram apresentando e defendendo as medidas do seu respetivo círculo eleito-

ral. 

Após o almoço no claustro, começou a última etapa da sessão nacional do Parlamento dos Jovens, 

com o debate e votação final global da recomendação. Após as votações, os porta-vozes de cada cír-

culo eleitoral deixaram uma mensagem acerca desta edição do Parlamento dos Jovens, destacando 

sempre a importância deste projeto para a formação cívica dos mais jovens.  



 

Alterações Climáticas, Salvar o Planeta 

Jornalista 

Estamos a caminho 
das Caldas! 

 

Micael Vicente, 9.º H  

No final, concluiu-se esta nossa aventura com a distribuição dos diplomas aos 

deputados, cantando o Hino Nacional e com as despedidas, aos novos amigos que 

fizemos, antes de cada um embarcar rumo ao seu local de residência.  

Foi uma experiência muito enriquecedora, regressamos felizes pelos momentos 

de alegria e de convívio, pelas novas amizades travadas com jovens de outros dis-

tritos e  com a sensação de dever cumprido, sinto-me um cidadão mais ativo e 

responsável.  

Cumpre-me ainda agradecer à organização, aos meus colegas, às novas amizades 

que criei e aos professores pela honra de participar nesta edição do Parlamento 

dos Jovens.  

Até Breve! 


