
 

 

 

 

O Parlamento dos Jovens é de grande 

importância para todos e como tal é 

importante relembrar tudo o que 

antecede a Sessão Nacional. 

Toda esta aventura iniciou-se em 512 

escolas, no meu caso teve inicio na 

Escola Manuel De Figueiredo, 

Agrupamento de Escolas Gil Paes, com 

a formação de 4 listas elaboradas pelos 

alunos de 7º 8º e 9º ano no inicio do 2º 

Período, sendo que cada lista 

apresentou um conjunto de medidas 

relacionadas com o tema “ Salvar Os 

Oceano”.  



Sessão Escolar 

No dia 23 de Janeiro realizou-se na Escola Manuel de Figueiredo a Sessão Escolar, na qual se debateram as medidas já 

elaboradas por cada lista como também se realizou a votação dos deputados que iriam argumentar perante a Sessão 

Distrital. 

No final do debate foram selecionadas as 3 medidas mais votadas para integrar o Projeto de Recomendação da escola e a 

ser apresentado pelos deputados eleitos: Rita Moita, Rita Oliveira, Constança Arreigota e Gonçalo Silva na Sessão 

Distrital em Alpiarça. 

Sessão Distrital 

No dia 11 de Março (dia da Sessão Distrital) todos os deputados do 

círculo de Santarém, eleitos na Sessão Escolar, reuniram-se na Casa Dos 

Patudos em Alpiarça para discutir as medidas que iriam representar este 

círculo na Sessão Nacional como também eleger os seus deputados. 

Depois de várias horas de trabalhos e discussão pelos presentes, foram 

eleitos os deputados para participarem na Sessão Nacional, na qual a 

nossa escola contou com a presença de duas deputadas: Rita Moita e 

Rita Oliveira. 



Sessão Nacional 

1º Dia 

No dia 6 de Maio o inicio da 

grande aventura na Assembleia 

da Republica começou! 

Os deputados eleitos pelo 

círculo de Santarém Laura 

Azevedo, Sofia Cavacece, 

Beatriz Carvalho, Rita Moita, 

Rita Oliveira e o porta voz 

Diogo Vital partiram para a 

Assembleia da República, acompanhados pelos professores: João Pereira, Lurdes Durana e Bruno Lopes e pelas alunas: 

Maria Ferreira, Matilde Cartaxo e Constança Arreigota, as quais foram eleitas para o cargo de jornalistas na Sessão 

Nacional. 



Após a chegada dos 132 jovens 

deputados, estes deslocaram-se para 

o Palácio de São Bento, onde se 

encontravam os funcionários da 

Assembleia da República a distribuir 

vários cartões de identificação e 

ajudarem-nos a chegar às respetivas 

salas das Comissões. 

Reuniões em Comissões: 

Os deputados foram distribuídos 

pelas salas onde se preparavam para analisar os Projetos de Recomendação de diversos círculos eleitorais. 

As Jovens deputadas do Círculo de Santarém ficaram na 1º Comissão, Sala 1, para analisarem em conjunto os Projetos 

de Recomendação do círculo de Leiria, de Santarém, da Madeira, do Porto, da Guarda, da Europa e de Beja. 

Após a apresentação dos diversos Projetos De Recomendação, os deputados votaram num Projeto de Recomendação que 

foi analisado mais detalhadamente. O Debate interrompeu-se às 16h00 para o lanche e foi retomado pelas16h30 para 

finalizar foram sugeridos aos deputados que selecionassem 4 perguntas para serem encaminhadas aos deputados dos 

vários grupos parlamentares a fim de serem respondidas no dia seguinte. 



Visita Guiada ao Palácio de São Bento 

Enquanto decorreram as reuniões das comissões, os 

jornalistas candidatos ao Prémio Reportagem, foram 

convidados a fazer uma visita guiada pelo Palácio De São 

Bento. O Palácio que em tempos já foi um mosteiro e que 

agora é a sede da Assembleia da República.                                                                                                               

Visitamos a Escadaria Nobre que dá acesso à sala das 

sessões e onde recebemos informações sobre o seu 

funcionamento, as suas funções e a forma como se dispõe 

os deputados nas bancadas. 

Também visitamos a Sala dos Passos Perdidos que funciona 

como sala de espera e ponto de encontro. Pela sua localização 

contigua à Sala das Sessões é utilizada também pelos jornalistas 

para entrevistarem os Deputados.  



Palestra Sobre Jornalismo 

 

Mais tarde, os alunos que frequentam o curso de 

Ciências e da Comunicação da Faculdade de 

Ciências Socias e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa falaram com os jornalistas do 

Parlamento dos Jovens numa sessão de 

esclarecimento sobre os princípios básicos de 

uma reportagem.  

 



Momento Cultural “Geração Facebook” 

Finalizados os trabalhos nas Comissões e a visita guiada aos jornalistas e aos professores dirigimo-nos para a Sala do 

Senado onde assistimos a um momento cultural sobre “Geração Facebook”.  

Por último dirigimo-nos ao 

Refeitório dos Monges para 

jantarmos. 

Depois de todos terem a 

“barriga composta”,  

deslocamo-nos para a pousada 

onde ficamos muito bem 

alojados durante toda a noite. 

 

 



2º Dia       

No segundo dia, chegamos ao Parlamento pelas 09h30 e dirigimo-nos para a 

Sala das Sessões para assistirmos à abertura solene do plenário pelo Presidente 

da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

No final da intervenção do Presidente da Assembleia da República, deu-se início 

a um ciclo de perguntas realizados aos deputados da Assembleia da República. 

De seguida, os deputados do Parlamento dos Jovens passaram ao debate dos 

Projetos de Recomendação, para chegarem a um Projeto Final. 

 

 

Conferência de Imprensa com Alexandre 

Quintanilha 



Os Jornalistas do Parlamento dos Jovens tiveram direito a uma Conferência de Imprensa   com o presidente da Comissão 

de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

Para encerramento de mais uma manhã de trabalhos, os 

deputados e jornalistas juntaram-se todos para uma foto 

de grupo. 

Após o almoço no refeitório dos monges, começou a 

última etapa da Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens, com o debate e votação final da Global da 

Recomendação. Durante este período, os vários 

deputados analisaram as medidas presentes no projeto 

final, os quais votaram cuja finalidade seria a sua 

manutenção ou eliminação, sempre com o intuito de ser 

elaborado um Melhor Projeto. 

O Projeto Final foi aprovado pela Mesa, constituída pelos seguintes membros: Presidente- Francisco Teixeira, Vice-

Presidente- Ana Paula Silva, Secretária da Mesa- Maria Eduarda Oliveira, Secretária da Mesa- Joana Estrela. 



Após as votações, os porta-vozes de cada círculo eleitoral deixaram uma mensagem sobre o tema debatido e o Presidente 

da Mesa, Francisco Teixeira, manifestou s seus agradecimentos a todos os presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Encerramento da Sessão Nacional 

Por fim, deu-se o encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens com a atribuição dos diplomas aos 

deputados pela Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, 

Margarida Balseiro Lopes, cantando o Hino Nacional. 

 

 

 

 

 

 



Dados Pessoais- Jornalista: 

Nome: Constança Arreigota 

Idade: 13 anos 

Localidade: Torres Novas 

Escola: Agrupamento de Escolas Gil Paes- Escola Básica Manuel de Figueiredo 

Ano escolaridade: 8º Ano 


