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Introdução 

O Parlamento dos Jovens é uma 

iniciativa que foi começada pela 

Assembleia da República, em 

1995, com o principal intuito de 

educar as próximas gerações. A 

Assembleia, através da Equipa 

Parlamento dos Jovens, assegura 

a coordenação geral da execução 

do programa, em parceria com o 

Ministério da Educação (através 

da DGEste ), o Instituto Português 

do Porto e da Juventude e as 

Direções Regionais de Educação e 

de Juventude e Desporto da 

Região Autónoma dos Açores. 

Porém, 24 anos depois, jovens de 

todo o país continuam a reunir-se 

num só local, todos com o mesmo 

objetivo: tornar o nosso planeta 

melhor. E não apenas com o 

intuito de reparar o mal que foi 

feito, mas de certificarmo-nos que 

as próximas gerações terão uma 

melhor qualidade de vida que a 

nossa. O Parlamento dos Jovens é 

a forma que a Assembleia arranjou de dar uma voz e de permitir à próxima geração uma maior 

envolvência nas políticas do país.  

Para esta edição, o tema apresentado foi “SOS: Salvar os Oceanos”, que serviu como um 

arranque para o pensamento crítico de todos os 132 deputados, de 66 escolas, provenientes de 

todas as regiões de Portugal, e que os levou à sessão nacional, nos dias 6 e 7 de maio, para 

finalizarem as medidas a apresentar aos Senhores Deputados do nosso país. 
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Fase Escolar 

 

Em novembro de 2018, o professor coordenador do projeto “Parlamento dos Jovens”, Jorge 

Mota, já começava a apelar à participação dos alunos do Colégio Casa Mãe nesta iniciativa. Foi 

assim que a turma 9ºB formou a Lista A, tendo como membros jovens empenhados em 

resolverem os problemas ambientais. Para ganharem o maior número de votos, pensaram na 

melhor estratégia e começaram, então, a afixar cartazes pelos corredores e a tentar persuadir 

os restantes estudantes com as suas medidas.  

No dia 29 de janeiro, tomou lugar a sessão escolar, onde a Lista A foi  a escolhida, com 195 votos, 

pelos alunos do Colégio. Após um longo debate, com muitas trocas de ideias e pensamentos, as 

alunas Sofia Pinto e Teresinha Costa foram eleitas como deputadas efetivas, sendo Leonor Viva 

a deputada suplente.  

O projeto final, aprovado pelos jovens do Colégio Casa Mãe, refletiu o seu empenho na 

envolvência das políticas do país. 

Antes de acabar a sessão, foi sugerido o tema “Homofobia” para o debate do ano seguinte.   
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Fase Distrital 

Nos dias 11 e 12 de março de 2019, as deputadas do Colégio Casa Mãe dirigiram-se para o 

Auditório do Fórum da Maia, para poderem debater e mostrar as suas ideias.  

No dia 11, a sessão foi introduzida pelo deputado Hugo de Carvalho, que  mostrou aos jovens  a 

importância da realização deste tipo de iniciativas. Após um belo momento musical, a Presidente 

de Mesa deu início à sessão. 

Numa primeira fase, cada 

uma das 65 escolas dispôs 

de 1 minuto para 

apresentar o seu projeto e 

desenvolver as suas 

medidas. De seguida, cada 

grupo teve direito a 2 

minutos para colocarem 

eventuais questões a 

outros projetos e ainda 

responderem às perguntas 

colocadas pelas outras 

escolas. 

Numa segunda fase, foi 

feita uma votação para 

eleger o projeto base, ou 

seja, o projeto que 

achássemos que tinha as 

melhores medidas para 

levar à Assembleia da República. Após uma longa e árdua  votação, o projeto aprovado foi o da 

Escola Básica de Marco de Canaveses encerrando-se, assim, a sessão. 

No dia 12 de março, as deputadas do Colégio Casa Mãe voltaram à Maia para continuar o seu 

debate. Este dia começou com a formação dos grupos de debate. Ou seja, cada grupo era 

constituído por 10 a 11 escolas, tendo como objetivo eliminar, emendar ou retirar medidas do 

projeto base, de forma a melhorar o produto final. As alunas Sofia e Teresinha ficaram no grupo 

6, juntamente com as Escolas Secundárias de Paredes, Rio Tinto, Filipa de Vilhena e D. Afonso 

Henriques, Básicas de Valadares, Infanta D. Mafalda e D. Manuel de Faria e Sousa e os Colégios 

Novo da Maia e de Ermesinde. Neste grupo, foram debatidas todas as possibilidades até que se 

chegou a um consenso. Por fim, cada grupo tinha de eleger um porta-voz e, neste caso, Sofia foi 

a eleita. 

De seguida, todos os grupos com os respetivos porta-voz, voltaram ao auditório principal. Aqui, 

cada pessoa eleita tinha de explicar o porquê da sua sugestão e fundamentar, de forma a 

convencer os outros deputados. Após um longo debate, 1 medida foi mudada e outra aditada 

ao projeto-base.  
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Agora chegara o momento mais 

importante, a eleição das escolas 

que iriam representar o Círculo 

Eleitoral do Porto. Cada deputado 

efetivo poderia votar em 5 

escolas diferentes, e as 5 mais 

votadas poderiam passar à 

próxima fase. Assim, cada jovem 

dirigiu-se aos computadores de 

voto e introduziu os números das 

escolas em que queria votar. 

Após um desempate, as 5 escolas 

eleitas, por ordem decrescente de 

votos, foram : a Escola Básica de 

Marco de Canaveses, o Colégio 

Casa Mãe, a Academia de Música 

Costa Cabral, a Escola Básica de 

Paço do Sousa e o Colégio Novo 

da Maia. 

Por fim, só faltava eleger o porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto. Concluídas as votações, Bruna 

Magalhães, deputada efetiva da escola Básica de Marco de Canaveses, foi a eleita. 
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Fase Nacional 

Nos dias 6 e 7 de maio, jovens de todos os cantos de 

Portugal, dirigiram-se ao Palácio de S. Bento. 

O dia 6 de maio começou com a reunião das comissões, 

cada Círculo Eleitoral ia para uma sala e, juntamente 

com outros Círculos, debatia as suas propostas e 

tentando chegar a um consenso final daquela que seria 

a melhor sugestão para levar ao debate final. Assim, 132 deputados de 67 escolas foram 

divididos em 4 comissões.  

O Círculo Eleitoral do Porto ficou na 2ª 

comissão. A sessão começou com a 

apresentação dos membros da mesa, 

Maria Augusta Santos, José Luís 

Ferreira e Ana Vagas. Estes 

apresentaram o propósito e as regras 

do debate nas comissões: cada círculo 

teria 3 minutos para fazer a 

apresentação do projeto. Após todas 

as formalidades, seria escolhido o 

projeto base. Depois, cada grupo 

dispunha de 5 minutos para fazer o 

debate e apresentar eventuais 

emendas, aditamentos ou 

eliminações que teria perante o 

projeto escolhido inicialmente. Por fim, seria eleito o projeto final que iria ser levado ao Plenário. 

No decorrer deste debate, os 54 jornalistas foram convidados a visitar o Palácio de S. Bento e a 

conhecerem os mistérios que este guardava. 

Antes de acolher o Parlamento, o palácio era habitado pelos monges negros de Tibães. Após a 

Revolução Liberal de 1820, devido à extinção das ordens religiosas, o mosteiro deu lugar ao 

Palácio das Cortes, albergando a Câmara dos Pares 

e a Câmara dos Deputados. 

Através da Escadaria Nobre, com o teto em 

abóbada e repleto de pinturas nas suas paredes 

envolventes, conseguimos chegar à Sala dos 

Passos Perdidos. Na figura ao lado observamos 

esta antecâmara da Sala das Sessões, que está 

repleta de quadros alusivos à História de Portugal. 

Sabias que…? 

Antes de acolher o Parlamento, para além 

de mosteiro, o Palácio de S. Bento serviu 

também de prisão, hospedaria, sepultura 

de estranhos, refúgio, depósito de 

destroços de regimentos militares, 

academia militar e até patriarcal. 



 
6 Democracia Juvenil: Vozes Pequenas, Grandes Ideias 

Após um incêndio que, em 1985 destruiu a Câmara dos 

Deputados, a reconstrução da Sala das Sessões coube ao 

arquiteto Ventura Terra. Através do estilo neoclássico, Ventura 

consegue transmitir a austera imponência deste local sagrado.  

A sala do senado foi inaugurada em 3 de janeiro de 1867 e foi 

aqui que, por baixo do retrato de D. Manuel I, e após as 

comissões terem definido um projeto final, os jovens assistiram 

a uma peça de  teatro com o título “Geração Facebook” que, 

para além de  mostrar os problemas das redes sociais, 

promoveu um momento relaxante, após tanto esforço e 

trabalho. 

Para os jornalistas, o dia 7 de maio começou com uma palestra acerca da imprensa. Os alunos 

Beatriz, Vasco e Marta, da Universidade de Comunicação de Lisboa, dando-lhes dicas e 

conselhos sobre os elementos essenciais de uma reportagem. Enquanto isso estava a acontecer, 

os deputados já se reuniam na Sala das Sessões para se prepararem para mais um dia de 

trabalho e dedicação.  

E foi assim que, às 10h00 da manhã, 

Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente 

da Assembleia da República,  efetuou 

a abertura solene do plenário. 

Acompanhado de António 

Quintanilha, Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência, Francisco 

Teixeira, Presidente Da Mesa e 

Alexandra Leitão, Secretária de 

Estado Adjunta e Da Educação, deu 

início à sessão.  De seguida, os 

estudantes tiveram a oportunidade 

de colocar questões aos deputados 

do parlamento do nosso país. Ângela 

Moreira, Pedro Pimpão, Susana Maduro, Susana Amador, Ana Rita Bessa e Heloísa Apolónia 

responderam com afinco a questões dos mais variados temas: problemas ambientais, 

transportes elétricos, decisões governamentais, entre outros. 

De seguida, o debate de recomendação começou. Ou seja, todas as medidas aprovadas em cada 

comissão foram votadas pelos deputados, ditando, assim, quais é que iriam à Assembleia da 

República. 

Enquanto o longo debate ia ocorrendo na Sala das Sessões, os jovens jornalistas já se 

encontravam na Sala dos Passos Perdidos para colocarem eventuais questões aos deputados 

que agora saiam da Sala das Sessões. 
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Após as diversas perguntas e as respostas 

esclarecedoras, os repórteres dirigiram-se para a 

conferência de imprensa com Alexandre Quintanilha, que 

lhes respondeu a perguntas sobre o ambiente e o tema 

em debate: salvar os oceanos. 

Depois do almoço, os deputados e os jornalistas 

encaminharam-se novamente para a Sala das Sessões, e 

concluíram o debate e a votação final na recomendação. 

Assim, os estudantes acabaram esta experiência com um 

projeto que refletia o seu pensamento crítico e o seu 

empenho em serem cidadãos ativos que querem o 

melhor para o seu país. 

 

A Jornalista: Leonor Viva 

5/7/2019 

À conversa com… O Presidente da Mesa (Francisco Teixeira) 

J: O que é que consiste em ser o presidente da mesa? 

P: O presidente da mesa é responsável pela condução da sessão e nós temos que colaborar com os restantes 

membros da mesa para conseguirmos guiar a sessão: temos de dar a palavra às pessoas para poderem intervir, 

temos de nos certificar que as pessoas não se dispersam, que cumprem os tempos estipulados. 

J: Na sua opinião, quais são as características que um bom presidente de mesa deve ter? 

P: Acho que um bom presidente de mesa deve ser rígido, mas não agressivo e deve trabalhar bem em equipa, de 

forma a interagir de uma forma correta com os restantes membros da mesa, ou seja, com as secretárias e a 

vice- presidente. 

À conversa com… Heloísa Apolónia (GP 

PEV) 

Círculo Eleitoral de Castelo Branco: Como 

Portugal se pretende preparar para a 

massificação do carro elétrico, 

nomeadamente no que diz respeito à 

rede elétrica, à sua disponibilidade e 

incentivos à investigação para o 

desenvolvimento de baterias de maior 

duração, carregamento e menor 

poluição, e de que forma também 

pretendem aproveitar as reservas de lítio 

existentes em Portugal? 

H: De facto, a alternativa que 

encontraram aos combustíveis fósseis foi 

o carro elétrico. Porém, não é este que 

deve ser massificado. Aquilo que deve ser 

massificado são os transportes públicos e 

também devemos incentivar a sua 

utilização pelos cidadãos. Para isto se 

concretizar, teríamos de melhorá-los. 

J: Como é que pretende melhorar os 

transportes públicos, ou seja, em que 

sentido? 

H: Eu, pessoalmente, acho que deveriam 

ser aumentadas as ligações e o número 

de rotas, de forma a que todos os 

cidadãos tivessem acesso aos meios de 

transporte. Também teríamos de 

melhorar consideravelmente o seu 

conforto e rapidez. 


