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O Parlamento dos jovens reuniu nos dias seis e 

sete de maio, vinte círculos eleitorais e cerca de 

cento e trinta deputados do Ensino Básico, num 

debate na Assembleia da República. A Madeira 

esteve representada pela Escola do Campanário, 

pela Escola de Santana e uma Escola do Funchal.  

 
 O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da 

República dirigida aos jovens dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, e teve o seu 

momento alto no passado dia 6 e 7 de maio, na Assembleia da República, Palácio 

de S. Bento.  

 O tema escolhido para o debate este ano foi o das “Alterações climáticas, 

Salvar os Oceanos” um tema que, mais do que nunca, está na ordem do dia.  

 

Esta aventura do Parlamento dos Jovens começou no início do ano 

letivo, na nossa Escola.  

Começámos com a criação de listas que se apresentaram ao eleitorado com 

um programa onde constavam as medidas que pretendiam combater as alterações 

climáticas e sobretudo salvar os oceanos. Como muito do que fazemos em terra se 

repercute no mar, a maioria das medidas diziam respeito aos comportamentos em 

terra. 

O professor orientador da Escola do Campanário proporcionou aos seus 

alunos uma sessão com a Deputada da Assembleia da República, Dr.ª Sara 

Madruga. Todos os jovens Deputados tiveram a possibilidade de debater com a 

Senhora Deputada os seus programas eleitorais. Nessa sessão, muito participada, 



foram ainda abordados muitos aspetos curiosos sobre o funcionamento da 

Assembleia da República.  

Para além da Dr.ª Sara Madruga, nessa sessão também esteve presente a 

Deputada da Assembleia Legislativa Regional, Dr.ª Clara Tiago.  

 

 

Seguiu-se a campanha eleitoral. Um momento de intensa participação cívica, 

de discussão e partilha de ideias. Os programas eleitorais estiveram afixados na 

cantina da Escola para que todos os pudessem conhecer, em pormenor.  

No dia da Sessão Escolar elegeram-se os deputados que iriam representar a 

Escola, bem como o projeto de resolução da Escola do Campanário. Foi uma 

sessão longa mas que permitiu aos jovens deputados perceber que em democracia 

tanto se ganha como se perde.  

As semanas que se seguiram formam de intenso trabalho para os Deputados 

da Escola do Campanário.  

 

 

A Sessão Regional reuniu os deputados de todas as escolas da Região 

Autónoma. 

Esta sessão, realizou-se na Assembleia Legislativa Regional, no dia vinte e 

cinco de fevereiro e elegeu os Deputados que iriam representar o Círculo eleitoral 



da Madeira, na Assembleia da República, bem como a proposta de resolução da 

Madeira.  

 

 

Nos dias cinco e seis de maio, foi a Sessão Nacional. Teve como palco a 

Assembleia da República e, foi a última fase do Parlamento dos Jovens deste ano. 

O objetivo desta sessão era criar uma proposta de resolução final, com dez medidas 

que, quem sabe um dia se transformem em leis.  

No dia cinco de maio o círculo eleitoral da Madeira, após uma viagem de 

avião, chegou a Lisboa pela tarde, após um atraso no voo. O primeiro dia foi 

marcado pela chegada da delegação da Madeira à Pousada da Juventude. A 

estadia começou com uma visita cultural ao Centro de ‘Ciência Viva’ e parque das 

Nações.  

 

Nesse dia, à noite, o grupo da Madeira ainda preparou a sessão do dia 

seguinte.  

No dia seis de maio os 

jovens deputados, jornalistas e 

professores do círculo eleitoral 

da Madeira começaram logo de 

manhã por conhecerem a zona 

de Belém.  



Às 13:00h deu-se a chegada das delegações à Assembleia da República.  

Entre as 14:00 e as 16:00h os diferentes distritos 

foram divididos em comissões e cada comissão tinha como 

objetivo, debater na generalidade e na especialidade, os 

projetos de recomendação aprovados nos diversos 

círculos eleitorais; escolher as medidas que as iriam 

representar no dia sete, no debate e votação final. A 

comissão onde a Madeira se encontrava era a 1ª 

Comissão.   

Os professores tiveram direito a uma visita guiada 

de trinta minutos ao Palácio de S. Bento por volta das 

15:00h. Logo após ao final da visita guiada e da primeira 

reunião das comissões às 16:00h, deu-se início ao lanche que, por sua vez durou 

meia hora. Ao acabar o lanche 

começou a segunda reunião 

das comissões onde, foi 

redigido o projeto de 

recomendação da comissão e 

escolhidas as perguntas a 

apresentar no plenário.  

 

 

 

O dia terminou com um jantar que teve início às 19:15h. Depois do jantar 

todos os jovens deputados despediram-se 

e foram para os seus respetivos hotéis e 

pousadas. O círculo da Madeira não 

terminou os trabalhos pois ainda se 

reuniram para preparar a sessão do dia 

seguinte. 

 

 

 



No dia sete, último dia, deu-se a chegada às delegações por volta das 9:30h 

à Assembleia da República. Na abertura do Plenário esteve presente o Presidente 

da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente da 

Comissão de Educação da Assembleia da República, a Secretária de Estado da 

Educação bem como o Jovem Presidente da mesa, deputado do círculo eleitoral 

dos Açores. 

O período que se seguiu, a partir das 10:30h, foi respetivamente o das 

perguntas escolhidas, no dia anterior, por cada comissão, sendo estas efetuadas a 

diferentes deputados da Assembleia da República. Após o período de perguntas 

iniciou-se o Debate dos Projetos de recomendação. Os jornalistas tiveram a 

oportunidade de fazer as suas perguntas aos deputados dos vários partidos, na sala 

de imprensa.  

A minha primeira pergunta foi direcionada à deputada do CDS-PP, Dr.ª Ana 

Rita Bessa e foi a seguinte: ‘Considera que o programa do Parlamento dos 

jovens pode ser uma importante ‘escola’ para futuros deputados? Porquê?’. 

Feita esta pergunta a deputada Ana Rita Bessa referiu que o parlamento dos jovens 

pode despertar o interesse necessário e desta forma, criar uma ‘faísca’ para o 

futuro.  

A minha segunda e última pergunta foi direcionada ao Dr. Pedro Pimpão, 

deputado do PSD: ‘Na sua opinião toda a legislação que tem sido criada 

privilegia os grandes grupos económicos em detrimento da defesa do 

ambiente?’. A resposta do Dr. Pedro Pimpão começou com um ‘Espero que não!’, 

seguido da explicação que o mar é uma fonte económica e social de grande valor. 

Salientou que todos devemos ter mais cuidado com o mar.  

Depois do período de perguntas dos jornalistas, por volta das 12:00h, teve 

lugar a conferência de imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência, Dr. Alexandre Quintanilha.  

A palestra começou com o Dr. Alexandre Quintanilha a cumprimentar todos 

os presentes e a falar também, de uma forma muito geral, do tema do debate. Após 

as apresentações, este começou a falar sobre a sua história de vida, referindo que o 

seu local de nascimento foi em Moçambique, na cidade de Maputo, referiu também 

que em Moçambique existem muitos ecossistemas e explicou que antes do 10º ano, 

o próprio não tinha interesse pela escola, nem notas boas mas, disse que ao entrar 

no 10º ano, com disciplinas novas, começou a ganhar cada vez mais interesse e 



afinco, pelo que no final do ensino secundário tinha boas médias em disciplinas 

como Geometria Descritiva. A meio da conversa o Dr. Alexandre Quintanilha referiu 

que ‘Estamos tão interessados em colonizar Marte enquanto o mar é uma Fonte de 

Vida’. A frase resume bem a importância do tema em debate.  

Depois desta interessante apresentação o Dr. Alexandre Quintanilha 

agradeceu a oportunidade de ali estar, dizendo que aprova o programa e por último 

referiu que esta troca de argumentos enriquece muito os jovens.  

No final da manhã foi tirada uma foto de grupo. Depois da foto teve lugar o 

almoço. 

O retomo aos assentos do plenário foi às 14:00h, começando aí a votação 

das medidas. No final apenas uma proposta da 1ª comissão (a comissão onde 

estava a Madeira) foi aprovada sendo esta: ‘Incentivos e benefícios fiscais às 

empresas que substituam o embalamento dos seus produtos de plástico por 

materiais recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, e às 

pessoas e às empresas que utilizam transportes públicos ou veículos menos 

poluentes’. O projeto final de recomendação final é composto por dez propostas.  

 

Esta experiência permitiu aos jovens perceber como funciona a Assembleia 

da República, bem como conhecer colegas de todo o país e ilhas.  

Depois do encerramento dos trabalhos os jovens deputados da Madeira 

regressaram, com uma bagagem muito mais enriquecida por esta experiência.  

  
Francisco Sousa 

(Jornalista da Escola C. J.J.G. de Andrade) 


