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             O Parlamento Dos Jovens é um concurso nacional e 

internacional realizado anualmente pelas escolas portuguesas e visa 

promover a interação entre os jovens e a política e, assim 

desmistificar esta complexa geringonça e todo o sistema político 

português. 
 

           
    «Se a Assembleia da República é a “casa da democracia”, então a palavra é a arma de 
democracia.» - Alexandra Leitão (Secretária de Estado Adjunta e da Educação)  
 

           O 25 de abril aconteceu há 45 anos e, com ele, uma nova era democrática surgiu. 

Porém, e apesar de a tomarmos por garantida, a democracia tem fragilidades. Por essa 

razão que foi criado o Parlamento dos Jovens. Este concurso junta jovens dos 12 aos 18 anos 

para que possam debater a atualidade política, gerar ideias e desenvolver espírito crítico. Os 

participantes escolhem, ainda, a temática do ano seguinte.   

           Para chegarem à tão esperada Sessão Nacional, os deputados necessitam de passar 

por duas fases:  

 



 

➢ Fase Escolar- Cada escola agrupa listas com o intuito de formular medidas que serão 

votadas por todos os elementos da escola. Os membros das listas deverão socorrer-

se da sua eloquência para convencer os seus colegas de que as suas medidas são as 

melhores, espalhando materiais de campanha (cartazes, panfletos, camisolas…) pelo 

recinto escolar.  Na Sessão Escolar, aprimoram-se as medidas vencedoras e 

escolhem-se os representantes de cada escola. Alguns deputados são convidados 

pelas escolas para interagirem com os alunos e tirar dúvidas sobre o quotidiano de 

um verdadeiro deputado.    

 

 

 

➢ Fase Distrital- Os jovens deputados mais votados nas escolas têm a oportunidade de 

apresentar as suas medidas perante todas as escolas do distrito e mostrar que se 

encontram em condições de integrar a Sessão Nacional. A Fase Distrital é, 

provavelmente, a mais exigente: no distrito do Porto, por exemplo, passaram apenas 

cinco escolas num conjunto de mais de cinquenta.  Nesta mesma sessão, existem 

também convidados: vereadores, membros da DGEstE e do IPDJ, deputados, entre 

outros. Nestas interações, são incutidos aos jovens valores, lições e a esperança de 

que a mudança está nos pequenos gestos. Foi precisamente neste ambiente que se 

revelou a importância de comprar só o essencial, quando se verificou a enorme 

quantidade de alunos que possuem uma mala de viagem e que utilizam sacos de 

plástico para comprarem bananas. Toda esta informação parece supérflua até 

pensarmos no número de dias em que utilizamos uma mala, maioritariamente 

composta por plástico, nos 365/366 dias do ano. Também os sacos de plástico são 

desnecessários na compra de, por exemplo, bananas, uma vez que ninguém come as 

cascas deste fruto. É com estes pensamentos ecológicos que os nossos deputados se 

preparam para o debate!   

                              A fase distrital constitui a oportunidade de os participantes escolherem 

o tema do próximo ano, o que se traduz numa enorme responsabilidade e introspeção, 

porque esta escolha reflete quais são os problemas mais urgentes na nossa sociedade ao 

olhar atento dos mais novos.    



 

 

 

            Sessão Nacional- Básico                          

          Se, por um lado, a Sessão Nacional representa a recompensa pelo trabalho 

realizado ao longo das várias fases eliminatórias, por outro, exige uma grande 

responsabilidade por parte de todos aqueles que nela participam. São jovens vindos de 

vários distritos (e até países) unidos pelo mesmo objetivo: a mudança de mentalidades. Este 

ano, nos dias 6 e 7 de maio, as comissões reuniram no local habitual – a “Casa da 

Democracia” –, onde se debateram as medidas que seriam discutidas no Plenário, tal como 

explicou Francisco Oliveira (deputado eleitoral do Porto): “O trabalho realizado nas 

comissões é, basicamente, a preparação para o dia do debate no Plenário […]. Acho que é 

aqui que entra a democracia: nós debatemos, ouvimos a opinião dos outros com mais 

pormenor e, acima de tudo, respeitamos a maioria”. 

Concentração e ansiedade não faltaram nestes debates, uma vez que todos almejavam que 

as suas medidas fizessem parte do projeto-recomendação a ser apresentado aos membros 

da Assembleia da República e, possivelmente, incluídas na Constituição Portuguesa. 

   

 

      

 



        Período de Perguntas aos deputados da A.R. 

        Nesta sessão, o período de perguntas aos deputados da Assembleia da República é 

sempre dos mais esperados, dado que os mais novos têm a possibilidade de fazer chegar as 

suas dúvidas a quem passa a vida a debatê-las. Na abertura solene do Plenário, Eduardo 

Ferro Rodrigues, Presidente da A.R, afirmou que “a democracia é o respeito pelas minorias e 

exige um trabalho de aperfeiçoamento”.    

        Nesta parte da sessão entram em ação os membros da Mesa. Estamos a falar de 

Francisco Teixeira (Açores); Ana Paula Silva (Madeira); Maria Eduarda Silva (Açores). O seu 

trabalho é muito importante, uma vez que “são responsáveis pela condução da sessão e 

devem ser sérios e rigorosos”. A mesa é responsável por “arbitrar” todo o debate. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Muitos outros, num espírito democrático e                                                                         de 

cumplicidade, realçaram a dificuldade que                                                                                     

será mudar os hábitos na nossa sociedade de consumo;                                                                  

no entanto, “os jovens são fonte de esperança e também                                                                 

mudança” afirmou Pedro Pimpão, deputado do PSD. Em                                                                      

Em particular, Alexandre Quintanilha, deputado do PS,                                                                 

memórias intrínsecas sobre a sua terra-natal (Maputo) e os perigos que a têm afetado, 

realçando a destruição dos ecossistemas, das barreiras de corais e o desaparecimento de 

espécies de peixes raros.                                           

        O Grande Debate 

                                                                                                                                                      

          Depois de todos estes trabalhos, chega, finalmente o debate crucial: os 132 deputados 

eleitos têm o privilégio de se sentar no lugar de vários democratas portugueses e de 

debater as medidas mais votadas nas Comissões. “Eu acho que a melhor parte é mesmo 

conhecer as outras ideias, outras mentalidades, visto que são pessoas de diferentes partes 

do país […]. Às vezes pensamos que é tudo igual, mas depois damos por nós a debater ideias 

que nunca tínhamos pensado ao longo deste processo”, assegurou Maria Isabel Capinha 

(deputada do círculo eleitoral de Leiria).  

         Tendo em conta que as medidas mais votadas serão incluídas no projeto-

recomendação e é, portanto, o dever de cada jovem dar o seu melhor para que as sugestões 



aprovadas sejam realmente uma fonte de mudança; é precisamente esse espírito de 

compromisso que percorre toda a A.R.             

 

 

   

       O ambiente como protagonista  

 

     Fernando Pessoa lamentava as lágrimas derramadas por causa dos perigos marítimos. O 

que ele não esperava é que, anos depois, fosse o mar a estar em perigo e que, em vez de 

sal, fosse lixo a boiar nos oceanos. O meio ambiente foi o tema deste ano e foi um debate 

por inteiro:  equipas de alunos e professores uniram-se em prol de políticas mais 

sustentáveis. Falou-se da utilização de transportes públicos; ações de limpeza das praias; 

utilização de materiais recicláveis; sensibilização da população; colocação de redes ou 

grades nas valas de águas pluviais; substituição dos sacos plásticos; aplicação de coimas por 

comportamentos ilícitos contra o ambiente; generalização da recolha seletiva e até plantas 

comedoras de plástico! Mais do que mergulhados numa sociedade digital em que estão 

inseridos, os jovens navegam pela busca de conhecimento; além de pensarem nos planetas 

que nos rodeiam, pensam no nosso próprio planeta; além de serem capazes de falar são 

capazes de agir. E este é o propósito do Parlamento dos Jovens, formar cidadãos com 

capacidade de pensar no futuro, mas agir no presente.       
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