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Reportagem 2019  

   A nossa Escola participou pelo décimo ano consecutivo no Programa, mediante inscrição em Formulário 

online, sendo o cumprimento rigoroso desta etapa, garantia da possibilidade de participação da Escola no 

Programa Parlamento dos Jovens. A iniciativa foi divulgada junto das turmas do 3.º Ciclo, dada a sua 

melhor preparação e maturidade. Assim, surgiram sete listas concorrentes, que envolveram alunos do 7.º, 

8.º e 9.º anos de escolaridade, alguns dos quais reincidentes de anos letivos anteriores. 

   O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, 

desenvolvida em parceria com o Ministério da Educação – através das Direções Regionais de Educação e 

respetivas Equipas de Apoio às Escolas –, as Secretarias Regionais, que tutelam a Educação e a 

Juventude nos Açores e na Madeira e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, através do 

Instituto Português da Juventude. Estas entidades têm uma intervenção especialmente relevante ao longo 

das fases preparatórias das Sessões do Parlamento dos Jovens. 

   Os objetivos do Programa são os seguintes: educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação cívica e política; dar a conhecer a Assembleia da República e as regras de debate 

parlamentar; promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões; incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido anualmente; proporcionar a 

experiência de participação em processos eleitorais e estimular a capacidade de expressão e 

argumentação. 

   Este ano letivo, os temas para as Sessões do Parlamento dos Jovens foram: Sessão do Básico (2.º e 

3.º Ciclos):  

 

 

 

 

 

 

 

 

   A participação neste Programa obedece ao cumprimento escrupuloso do calendário estabelecido, 

dividindo-se aquela em fases e etapas perfeitamente calendarizadas, a saber: 1.ª Fase – Ações na 

Escola: Inscrição, Debate, Eleições, Sessão Escolar (até 29 de janeiro), tendo como objetivos debater o 

tema, eleger os deputados à Sessão Escolar, aprovar o Projeto de Recomendação da Escola e eleger os 

deputados à Sessão Distrital e Regional.  

   Destacam-se nesta fase:  

o Campanha Eleitoral - as listas concorrentes mostraram criatividade, empenho e iniciativa, ações de 

enaltecer, sobretudo se ponderarmos a faixa etária dos alunos proponentes; 
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o Eleições na Escola - os nossos alunos puderam mais uma vez participar num ato eleitoral.  

            
   Todas estas iniciativas contribuíram para o desenvolvimento da cidadania. Formaram-se filas para 

exercer o ato democrático de escolha dos representantes dos alunos, com Mesa Eleitoral, Cadernos 

Eleitorais, Câmara de Voto, como em qualquer outra eleição, mas ao contrário das eleições nacionais, esta 

atividade movimentou a esmagadora maioria dos alunos - dos 529 inscritos, 477 votaram, num ato de 

participação e cidadania de louvar. 

 

Parlamento dos Jovens - Eleições - Resultados Finais 
 

Alunos Inscritos 529 

Alunos Votantes 477 

Lista A 14 

Lista B 31 

Lista C 13 

Lista D 110 

Lista E 40 

Lista F 247 

Lista G 07 

Votos Nulos 13 

Votos Brancos 02 
 

A Comissão Eleitoral 17/01/19 

 
o Debate - a habitual deslocação à Escola de um senhor deputado da Assembleia da República, 

lamentavelmente, não se veio a concretizar, por indisponibilidade de agenda. 

o Sessão Escolar – indispensável para definir o número de deputados que a escola elege para a Sessão 

Distrital e Regional e a elaboração do Projeto de Recomendação da nossa Escola, bem como a proposta 

de tema a debate para o próximo ano letivo.  

   Cumpridos todos os pressupostos relativos à 1.ª Fase, há a registar o envolvimento dos alunos no 

Programa, bem como o seu entusiasmo e motivação.  

 

2.ª Fase: Sessão Distrital e Regional  

   A segunda fase teve como objetivo possibilitar a todas as Escolas que realizaram Sessões Escolares e 

cumpriram escrupulosamente as ações definidas na 1.ª Fase, a participação numa Sessão Distrital e 

Regional, semelhante à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, proporcionando aos deputados 

efetivos e suplente eleitos nas Escolas para esta sessão a experiência de um debate parlamentar com a 

presença de um Deputado.  

   O processo teve início com uma reunião para eleição da mesa, a qual decorreu no Instituto Português da 

Juventude, em Setúbal, no dia 06 de fevereiro.  

   A Sessão Distrital e Regional decorreu no Fórum Municipal de Alcochete, no dia 18 de fevereiro, com os 

deputados eleitos em Sessão Escolar: Maria Inês Diogo Guerreiro; Vanessa Sofia Silva Matos e Filipa 

Alexandra Vales Silva, tendo saído vencedora a nossa Escola. As deputadas tiveram uma participação 

ativa, esclarecida, pertinente, intervindo, debatendo ideias, mostrando-se conhecedoras dos Projetos de 
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Recomendação aprovados nas diferentes Escolas do seu Círculo Eleitoral, bem como das regras do 

debate e das eleições.  

   A jovem deputada Maria Inês Diogo Guerreiro foi eleita porta-voz do distrito de Setúbal. 
 

               

 3.ª Fase – Sessão Nacional (Assembleia da República, dias 6 e 7 de maio) 

   No dia da Sessão Nacional, todos os envolvidos denotavam algum nervosismo, um certo friozinho no 

estômago, que os acompanhou desde o início da viagem; são de enaltecer, a este propósito, a 

disponibilidade evidenciada pela União de Freguesias Baixa da Banheira - Vale da Amoreira – na cedência 

de transporte até ao ponto de encontro (Fórum Montijo) -, bem como a solicitude e envolvimento dos pais 

dos alunos em todo o processo. A responsabilidade de representar o distrito de Setúbal era grande! 

   Após a chegada, e cumpridas todas as formalidades, os deputados de todos os distritos do País, das 

Regiões Autónomas e dos Círculos de Dentro e Fora da Europa dirigiram-se às respetivas Comissões 

(neste caso particular, a 3.ª Comissão, presidida pelo senhor deputado Fernando Barbosa, do Bloco de 

Esquerda e pela senhora deputada Ana Sofia Bettencourt, do PSD). 
 

                                      

   Os trabalhos das Comissões dividiram-se em duas fases: debate na especialidade dos Projetos de 

Recomendação, aprovados nas Sessões Distritais e Regionais, realizadas nos diversos Círculos Eleitorais 

em debate, seguido de propostas e da aprovação de perguntas a dirigir aos Deputados da Assembleia da 

República, na Sessão Plenária.  

   A discussão foi acesa, com destaque para as intervenções dos Círculos Eleitorais de Setúbal, Braga, 

Lisboa e Viana do Castelo.          

   A meio dos trabalhos, os jornalistas dirigiram-se à Sala do Plenário, onde lhes foi explicado o que fazer 

no dia seguinte e o modo como iria decorrer a Conferência de Imprensa. 

   Eleitos os Projetos Base e aprovadas as medidas propostas pelas Comissões, deu-se por concluído o 

primeiro dia de trabalhos com um Programa Cultural, o qual integrou uma peça de teatro alusiva à temática 

da relação entre os jovens e as redes sociais. 

   Para concluir o fantástico dia, que excedeu todas as expetativas, foi servido um jantar volante nos 

claustros do Palácio de São Bento, pautado pela qualidade e diversidade da ementa apresentada. 

 



 

   Finalmente, divididos por grupos e em autocarros

aos respetivos alojamentos (no caso

longa, num espírito de salutar camaradagem entre alunos 

 

2.º Dia      

 

   Deputados e alunos levantaram-

realização da Sessão Plenária, aberta pelo senhor P

Ferro Rodrigues, cuja presença nos deixou particularmente satisfeitos, na sua qualidade de

do Estado Português. 

   O Plenário foi conduzido pelos deputados dos Círculos dos Açores

Presidente), Aveiro (1.ª Secretária) e Castelo Branco (2.ª S

   Pelas 10h 30m, iniciou-se o per

Parlamentares – Pedro Pimpão (PSD); Susana Maduro (PS); Ana Rita Peça 

(PCP) e Heloísa Apolónia (PEV); as questões foram

entusiasmaram os jovens deputados

   Respondidas as perguntas, deu-se início a

República, sobre o tema “SOS Alterações Climáticas 

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República respon

questões dos jornalistas designados pelas Escolas para fazerem a reportagem da Sessão, numa 

Conferência de Imprensa, realizada

   Seguiu-se uma pausa para o almoço, u

convívio entre os intervenientes e consequente ambiente de relaxamento e descontração.

   O regresso aos trabalhos aconteceu pel

compor o Projeto Global de Recomendação

Jovens. 

   Concluídos os trabalhos, deu-se por encerrada a Sessão 

atribuídos diplomas aos participantes e tirada a fotografia de grupo.

   O final dos trabalhos foi veementemente aplaudido

motivação dos jovens que, por dois dias

por grupos e em autocarros, os jovens deputados e professores foram conduz

caso desta Escola, o Hotel VIP Inn Berna). Já acomodados

salutar camaradagem entre alunos oriundos de diferentes

-se bem cedo para cumprir o segundo dia de trabalhos

realização da Sessão Plenária, aberta pelo senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo 

cuja presença nos deixou particularmente satisfeitos, na sua qualidade de

pelos deputados dos Círculos dos Açores (Presi

residente), Aveiro (1.ª Secretária) e Castelo Branco (2.ª Secretária). 

eríodo de perguntas aos deputados em representação dos Grupos

Pedro Pimpão (PSD); Susana Maduro (PS); Ana Rita Peça 

PEV); as questões foram pertinentes e acompanhadas de respostas que 

deputados, que aplaudiram, em especial, a intervenção desta última.

se início ao debate condutor à Recomendação a fazer à Assembleia da 

Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos”. Entretanto, o

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República respon

designados pelas Escolas para fazerem a reportagem da Sessão, numa 

realizada às 12 horas. 

se uma pausa para o almoço, uma vez mais, bem variado e abundante. Esta pausa permitiu o 

convívio entre os intervenientes e consequente ambiente de relaxamento e descontração.

O regresso aos trabalhos aconteceu pelas 14 horas. Foram eleitas dez m

Global de Recomendação, disponível para consulta no site

se por encerrada a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens

participantes e tirada a fotografia de grupo. 

os foi veementemente aplaudido por largos minutos, denotando o interesse e a 

por dois dias, foram deputados. Da experiência, ficou a vontade de repetir! 
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os jovens deputados e professores foram conduzidos 

Já acomodados, a noite foi 

de diferentes regiões e contextos. 

cumprir o segundo dia de trabalhos, dedicado à 

eia da República, Dr. Eduardo 

cuja presença nos deixou particularmente satisfeitos, na sua qualidade de segunda figura 

(Presidente), Madeira (Vice-

aos deputados em representação dos Grupos 

Pedro Pimpão (PSD); Susana Maduro (PS); Ana Rita Peça (CDS-PP); Ângela Moreira 

acompanhadas de respostas que 

, em especial, a intervenção desta última. 

à Recomendação a fazer à Assembleia da 

Entretanto, o Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República respondeu às 

designados pelas Escolas para fazerem a reportagem da Sessão, numa 

ma vez mais, bem variado e abundante. Esta pausa permitiu o 

convívio entre os intervenientes e consequente ambiente de relaxamento e descontração. 

medidas que acabariam por 

site oficial do Parlamento dos 

Nacional do Parlamento dos Jovens. Foram 

 

por largos minutos, denotando o interesse e a 

ficou a vontade de repetir!  
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   Não se tratando da primeira participação efetiva deste estabelecimento de ensino e perante um 

Programa tão trabalhoso e complexo, sujeito a um planeamento rigoroso até ao mais ínfimo pormenor, 

com necessidade absoluta do cumprimento escrupuloso de todas as diretivas emanadas, sob risco da 

exclusão da candidatura, há a reter a experiência de participação numa atividade que só enriqueceu a 

Escola, os alunos, os professores diretamente envolvidos e também todos aqueles que, de forma indireta, 

acabaram por ter um papel importante: os alunos que votaram, os professores que acompanharam as 

turmas no ato eleitoral, os funcionários, através do seu contributo logístico, a Direção que facultou todo o 

apoio indispensável.  

   Em suma, este processo fez nascer na Escola uma mobilização de vontades e uma dinâmica cívica, 

fazendo jus ao papel da Educação na formação de cidadãos esclarecidos e futuros adultos socialmente 

interventivos e responsáveis. 

 

 

                                                                           O Jornalista: 

 

 

                                                                                       (Diogo Veríssimo Figueiredo) 

 

                   

 

 

http://www.bibliotecadadjoao.blogspot.pt/ 

http://ave.eb23-d-joao-i.rcts.pt/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  


