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O “Porquê’’ da adesão do Agrupamento e a opinião dos deputados 

  Após o encerramento do projeto, os deputados Rafael Caldas e Abel Gomes foram abordados com 

as seguintes questões “Qual a importância do projeto Parlamento dos Jovens?”, “Qual a relevância 

do tema deste ano?”  e “Como foi a evolução pessoal de cada um relativamente a anos anteriores?” 

e estes deram as seguintes respostas: 

Rafael Caldas relativamente à primeira questão: 

  “Na minha opinião, este projeto proporciona-nos grandes oportunidades sendo uma delas a contribuição 

de forma direta ou indireta para o futuro do nosso país, entre outros aspetos positivos como a sensibilização 

de todo o meio escolar para os problemas da atualidade e também de certa forma a aprendizagem de como 

viver em sociedade.” 

Abel Gomes relativamente à primeira questão: 

  “No meu ponto de vista, este projeto possui uma enorme importância em vários sentidos, sendo eles: a 

motivação dos alunos relativamente a possíveis cargos futuros, o convívio que se faz sentir entre outras 

escolas do distrito e posteriormente do país e finalmente a sensibilização dos alunos relativamente aos 

temas abordados.” 

Rafael Caldas relativamente à segunda questão: 

  “A meu ver, acho que não haveria fase mais pertinente para este tema ter sido posto em debate. O nosso 

planeta está a sofrer demasiado com as nossas atitudes e medidas têm de ser tomadas ou então o que nos 

resta é esperar por um futuro que nenhum de nós vai querer presenciar.” 

Abel Gomes relativamente à segunda questão: 

  “Na minha opinião não poderia haver melhor tema possível para ser debatido, devido à sua dura realidade 

que se verifica a nível mundial e que só nos cabe a nós, cidadãos, decidir o nosso futuro.” 

Rafael Caldas relativamente à terceira questão: 

  “Sendo este o meu segundo ano de participação no projeto, considero que relativamente ao ano anterior 

consegui obter um progresso gigantesco. No ano de 2018 fiquei pela fase distrital sendo que fui eleito para 

a mesma como o segundo deputado mais votado na fase escolar. Contrariamente, este ano foi de enorme 

sucesso pois, para além de ter conseguido ser o deputado apurado com mais votos para a fase distrital, 

também tive a honra de representar o meu distrito no cargo de porta-voz.” 
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Abel Gomes relativamente à terceira questão: 

  “Bem, sobre a minha evolução no parlamento dos jovens foi enorme, pois no ano de 2018 (meu primeiro 

ano) não passei sequer da fase escolar, porém neste ano não deixei escapar a oportunidade, com o deputado 

Rafael Caldas no cargo de vice-presidente da mesa durante a fase escolar, tive que ser eu a “orientar” a 

nossa lista. Posto isto consegui chegar à fase distrital e posteriormente conseguimos o incrível feito de 

chegar à segunda posição a nível distrital, passando assim à Fase Nacional.” 

 

Posteriormente à entrevista dos deputados, pretendíamos obter uma resposta dos professores 

responsáveis ao “porquê” da adesão ao projeto e obtivemos as seguintes respostas: 

 “Como coordenadora do projeto, sinto uma enorme satisfação em dinamizá-lo pois considero uma 

oportunidade única e fantástica, para todos os alunos, o direito de expressar opiniões, assim como o direito 

ao debate sobre as mesmas com pessoas que podem apresentar opiniões diferentes! Isto é sem dúvida 

desenvolver o espírito crítico, o respeito pelos outros e a democracia dos nossos jovens!” Prof. Maria Lina 

“A escolha feita pela escola integrar no seu Plano Anual de Atividades o “Parlamento dos Jovens” tem 

fundamentalmente a ver com a convicção de que se trata de um projeto essencial para as escolas que 

pretendem formar cidadãos. As competências a desenvolver nos alunos através desta “experiência” são 

fundamentais para a educação cívica: contribuir com as suas opiniões para a resolução de problemas 

comuns, desenvolver capacidades de expressão e comunicação, participar em processos eleitorais, respeitar 

a diversidade de opiniões e desenvolver o gosto pela participação cívica!” Prof. Mário Santos 
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O início da jornada: “Fase Escolar” 

  Na escola, os alunos preparavam-se para mais um ano de “Parlamento dos Jovens’’, onde receberam 

orientações dos respetivos diretores de turma para dar a conhecer o tema e também com o objetivo 

de formar as listas. 

  Após algumas semanas de preparação, cada lista teve de apresentar duas questões a uma mesa 

composta por uma deputada da Assembleia da República (Dr. Ilda Novo) e várias outras entidades do 

concelho. 

  Posteriormente, os deputados começaram a preparar a sua campanha eleitoral que seria 

apresentada e exposta ao meio escolar durante 3 dias (14,15 e 16 de janeiro), com o objetivo de 

apurar o maior número de votos possível, para obter uma vantagem relativa no dia de debate (24 

de janeiro). 

  A lista dos nossos deputados foi a mais votada a nível escolar (Lista C) com um total de 41 votos 

(21,6%), ficando à frente da Lista E apenas por uma diferença de 2 votos. Os deputados apurados 

para o dia de debate foram selecionados através do método D’Hont, tal como acontece na eleição 

dos deputados à Assembleia da República, entre eles Rafael Caldas (cabeça de lista) e Abel Gomes. 

  Chegou o tão esperado dia de debate que apuraria os três deputados efetivos mais um deputado 

suplente para a fase distrital. O deputado Rafael Caldas ocupou o cargo de vice-presidente da mesa 

(uma vez que a sua lista foi apurada com mais votos e este, sendo este cabeça de lista) contrariamente 

ao deputado Abel Gomes que tomou a iniciativa de orientar a lista durante grande parte do debate, 

o que, de certa forma, influenciou a sua presença na fase distrital. Após 3 horas de um debate ao 

rubro, finalmente chegou a hora de tomar a decisão de quem iria representar o Agrupamento à 

próxima fase (já com a redação final votada pelos envolvidos). E os 4 deputados eleitos foram: Rafael 

Caldas, Miguel Rodrigues, Abel Gomes e Joana Gonçalves.    
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A disputa por um lugar na Assembleia: “Fase distrital” 

  No decorrer dos meses passados, assim que tiveram oportunidade, os deputados foram 

trabalhando nas medidas das escolas dos outros distritos, tentando encontrar maneiras de contra-

argumentar as mesmas e ao mesmo tempo defender as suas próprias. 

  Num dos dias mais esperados do ano e que eventualmente poderia decidir a presença dos nossos 

deputados na Assembleia da República, ocorreu um inconveniente que viria a mudar os planos 

traçados pelos alunos do Agrupamento: o deputado Miguel Rodrigues devido a doença não pode 

ocupar o cargo de efetivo sendo assim substituído pela deputada Joana Gonçalves (anteriormente, 

suplente). 

  Após uma viagem de aproximadamente uma hora, finalmente deu-se a chegada à escola de 

Monserrate. Nisto os deputados foram recebidos com a entrega das identificações e uma vez dentro 

do auditório o debate iniciou-se com um momento musical proporcionado pelos alunos do 

Agrupamento. Após a fase de apresentação das medidas, em que cada escola dispôs de apenas 3 

minutos, passou-se à fase do debate em que se colocariam questões acerca das medidas 

“adversárias” e se responderiam respetivamente. Depois de sensivelmente uma hora, os deputados 

tiveram de exercer o direito de voto (votando cada deputado em pelo menos três projetos de escolas 

diferentes) e o projeto-base mais votado foi efetivamente o do Agrupamento de Escolas de Arcos 

de Valdevez. Uma manhã de trabalho tinha acabado e os deputados tiveram uma pausa para almoço. 

  Seguidamente ao intervalo que os deputados tiveram, estes teriam de trabalhar em grupos para 

tentar alterar o projeto-base visando o melhoramento do próprio e para tal estes dispunham de três 

tipos de alteração: “proposta de aditamento” (em que poderiam adicionar qualquer medida de um 

outro projeto), “proposta de emenda” (em que poderiam emendar a medida do projeto-base) e 

finalmente “proposta de eliminação” (em que poderiam eliminar uma medida do projeto-base) 

assim como acontece na sessão nacional. Após cerca de 30 minutos cada um dos grupos já tinha a 

sua proposta de alteração feita e cada deputado escolhido para defender as respetivas alterações. 

Cada grupo teve de apresentar as suas propostas e respetivamente argumentar a favor da mesma, 

caso existissem dúvidas acerca da proposta, os restantes grupos teriam o direito de contra-

argumentar acerca da mesma (lembrando que apenas dispunham de uma intervenção). O deputado 

Rafael Caldas interveio na defesa da terceira proposta de alteração do seu grupo de trabalho, 

argumentando em prol da mesma. 
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  Logo de 

seguida procedeu-se à votação do projeto final e respetivos agrupamentos que 

estariam presentes na Sessão Nacional, à votação do tema que seria escolhido para o próximo ano e 

também à votação do representante do distrito de Viana do Castelo no cargo de porta-voz. Uma vez 

que o projeto e os Agrupamentos já estavam definidos (Agrupamento de Escolas de Arcos de 

Valdevez, Agrupamento de Escolas de Melgaço e Agrupamento de Escolas Sidónio Pais) e o tema já 

tinha sido escolhido, apenas faltava a votação do porta-voz. Para este cargo candidataram-se três 

deputados: Daniela Faria (AEV), Beatriz Silva (AEV) e Rafael Caldas (AEM). Cada deputado dispôs de 

cerca de um minuto para justificar a escolha para o respetivo cargo. Após a votação o deputado eleito 

por maioria absoluta foi Rafael Caldas. Para encerrar este dia memorável para o Agrupamento de 

Escolas de Melgaço, deu-se a leitura do projeto final pelo futuro porta-voz   
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De alunos a deputados: “Fase nacional” 

  O dia mais importante de toda esta jornada tinha chegado e uma vez que somos o Agrupamento 

mais a norte possível, este começou bem cedo para professora e alunos (5:30 da manhã). Já no 

autocarro, os deputados tentaram compensar algumas horas de sono na viagem até a Assembleia da 

República e de certa forma tentar familiarizar-se com o ambiente/escolas com quem iriam trabalhar. 

Foram seis horas de viagem e finalmente chegamos à nossa capital e assim 

como na fase distrital foram atribuídas as respetivas identificações e ainda 

uma mochila que incluía alguns materiais que nos seriam úteis mais tarde. 

À entrada da Assembleia fomos recebidos com grande cortesia ao serem 

servidas “entradas” aos deputados e todos os professores presentes. Após 

este período, os deputados foram então encaminhados para a sala de 

comissões onde trabalhariam entre distritos para debater as medidas de 

cada círculo eleitoral (debate na generalidade e na especialidade) isto com 

a orientação de Deputados da Assembleia da República. Após duas horas 

de debate (14h00-16h00), os deputados tiveram uma pausa de 30 minutos 

para lanche (fornecido pela 

AR). Quando já tinha passado o tempo, os deputados 

regressaram às respetivas salas de comissões para que 

se pudesse continuar o debate na especialidade, se 

pudesse elaborar a redação final do projeto de 

recomendação da Comissão e finalmente para que se 

pudessem selecionar as perguntas posteriormente 

apresentadas no Plenário aos deputados de cada 

partido, isto tudo no espaço de uma hora e meia (16h30-18h00). Para finalizar este grande dia, após 

todo o trabalho dos deputados, foi-lhes proporcionado um Programa Cultural: “Geração Facebook” 

que durou aproximadamente uma hora e logo de seguida os deputados e professores dirigiram-se 

para uma sala onde estava preparado o jantar.   
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  Após a estadia no Hotel, os deputados fizeram a viagem de autocarro até a Assembleia da República, 

onde se daria início à Sessão Plenária. A abertura solene do plenário foi feita pelo Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues (10h00) e cada membro da mesa teve a 

oportunidade de elaborar um pequeno discurso 

durante sensivelmente 30 minutos. Uma vez encerrada 

esta fase, deu-se início ao período de perguntas aos/às 

Deputado/as da Assembleia da República, onde cada 

comissão apresentou três perguntas acerca do tema 

(10h30-11h30). De seguida, o presidente da mesa deu 

a indicação de que o debate da recomendação tinha 

começado, onde das 18 medidas anteriormente 

apuradas nas Comissões, os deputados teriam de eliminar 8 medidas que achassem menos 

pertinentes, pois, só assim o projeto final, que seria 

apresentado à Assembleia da República, ficaria com 10 

medidas como consta no regulamento (11h30-13h00).  

Após esta fase do debate, os deputados tiveram a pausa 

para almoço. Retornando ao trabalho, apenas faltava a 

conclusão do 

debate, 

votação final 

global da recomendação e o encerramento da Sessão 

Nacional pela Coordenadora do Grupo de Trabalho e 

Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, 

Margarida Balseiro Lopes, através de um pequeno discurso 

e entrega dos diplomas. 


