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Os dias 6 e 7 de Maio foram dias memoráveis para os jovens deputados que 

estiveram presentes na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino 

Básico, em representação dos diferentes distritos e regiões autónomas do nosso 

país, que este ano teve o tema: “Alterações Climáticas: Salvar os Oceanos”. Todos 

convergiram para o mesmo local levando no seu íntimo o desejo profundo de fazer 

a diferença pelo futuro do nosso país. 

A certa altura já não importava qual o distrito, qual a recomendação. Todos 

estavam unidos em prol de um bem comum- o futuro das gerações vindouras e do 

nosso país.  

No primeiro dia os deputados estiverem reunidos 

por comissão na qual debateram, na generalidade e 

na especialidade, os Projetos de Recomendação 

aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob 

orientação de Deputados/as da Assembleia da 

República em representação dos grupos 

parlamentares. Ainda neste dia foi possível fazer uma visita guiada ao Parlamento 

seguindo-se um momento cultural – uma peça de teatro intitulada “Geração 

Facebook”. 

 

No segundo dia de trabalhos ocorreu a abertura 

solene do Plenário pelo Presidente da Assembleia 

da República, Eduardo Ferro Rodrigues, seguindo-

se um período de perguntas aos/às Deputados/as 

da Assembleia da República e o debate da 

Recomendação à Assembleia da República sobre o 

tema.  

Foram dias ricos em discussão de ideias, assentes na democracia e na 

procura de um Mundo melhor e mais sustentável.  

Agradecemos a todos os que permitiram estes momentos: Assembleia da 

República, alunos, pais, bem como aos professores envolvidos, pela motivação, 

participação e entusiasmo.  

Todos os presentes representaram o interesse comum do país e da nação. 

Esta será uma experiência que será partilhada na memória individual de todos os 

que participaram, uma vez que é uma iniciativa que honra o nosso país e o seu 

espírito democrático. 

 Viva os deputados! Viva a democracia! Viva Portugal! Viva o Futuro! 

A Jornalista, Leonor Melo – Colégio Novo da Maia 



 


