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Parlamento de Jovens 2019 

 
  

 

No dia 18 de Março, os deputados representantes de cada escola inscrita no projeto 

estiveram presentes na sessão distrital do Parlamento de Jovens, que decorreu na 

Escola de Monserrate. 

Esta fase contou com a participação da deputada Emília Cerqueira, assim como de 

entidades locais e regionais. Para além disso, os deputados puderam colocar-lhes 

questões que, atenciosamente, estes responderam. 

Cada escola defendeu o seu projeto de recomendação, sem descurar, porém, o principal 

objetivo: eleger o melhor projeto recomendação que iria representar o distrito na sessão 

nacional. 

Na parte da manhã, todos as escolas apresentaram os seus projetos, tendo sido estes, 

posteriormente, sujeitos a uma votação. De tarde, procedeu-se ao debate na 

especialidade e à eleição das escolas que representariam o distrito.  

Após uma excelente prestação de todos, o projeto-recomendação que avançaria para a 

fase nacional foi o da Escola Básica e Secundária de Valdevez e os deputados que o 

defenderiam seriam da Escola EB 2/3 Arcos de Valdevez, Escola Básica e Secundária 

de Melgaço e a Escola Básica 2,3 António Feijó

   Sessão Distrital   
  



      

 

                                                                  

                                        

 

    

1º Dia  

O relógio marcava as 14 horas quando, cerca de 132 deputados e respetivos jornalistas 

de 66 escolas diferentes, provenientes de Portugal Continental, Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores, Círculo de Fora da Europa e Círculo da Europa, num total de 66 

escolas eleitas, chegaram à Assembleia da República. 

Sessão Nacional 



 

 

Após uma gentil receção por parte de todos os funcionários da Assembleia, que, 

amavelmente, se disponibilizaram a ajudar em tudo aquilo que fosse necessário, os 

participantes puderam começar a trabalhar.  

 

 

O Início dos trabalhos 

Após a chegada, os representantes das escolas eleitas foram divididos por quatro 

comissões. 

 Cada comissão tinha como objetivo, depois do debate na generalidade e na 

especialidade dos projetos eleitos por cada ciclo eleitoral (primeira fase), proceder à 

redação do projeto que, posteriormente, seria apresentado na Sessão Plenária do dia 



seguinte, assim como à escolha das questões que seriam colocadas aos Deputados 

(segunda fase). 

Em cada uma das salas (sala 1, 2, 3 e 6), para além dos deputados, estavam, também, 

Deputados da Assembleia da República que coordenaram todo o trabalho e orientaram 

os mais jovens.  

Por volta das 16 horas foi feita uma pausa para que os estudantes pudessem usufruir 

de um lanche antes de retomarem os trabalhos novamente. 

 

     

      

 

 

 



Visita Guiada ao Palácio de S. Bento 

Enquanto isso, os jornalistas puderam desfrutar de uma visita guiada pela Assembleia 

da República, acompanhados pela guia Paula.  

Durante a agradável visita foi-nos explicada toda a história do palácio de S. Bento. 

Segundo o que nos foi dito, este era inicialmente um mosteiro beneditino. Contudo, ao 

longo do tempo as suas funções diversificaram-se.  

Em 1895, este sofreu um grande incêndio pelo que precisou de ser reconstruído tendo 

sido o arquiteto escolhido Miguel Ventura.  

A visita começou na “ Sala dos Passos Perdidos”, onde ficamos a conhecer a história 

por detrás deste majestoso espaço, adjacente à sala de sessões, que contém 

confortáveis poltronas e onde não só se convive antes de ingressar nos trabalhos como 

também se realizam entrevistas. Quanto à sua história, esta tem este nome devido aos 

imensos “passos perdidos” pelas pessoas que aguardavam ser recebidos pelos 

governantes. 

Seguiu-se a Sala do Senado, antiga Sala dos Pares do Rei. Nesta, fomos “recebidos”  

pelo rei D. Luís I, visto que há um grande quadro como seu retrato, que inaugurou esta 

sala em 1867. Embora esta não seja utilizada pelo Parlamento, realizam-se aqui 

algumas reuniões internacionais e conferências assim como colóquios e variados 

eventos. 

Por fim, dirigimo-nos à Sala das Sessões (cuja inauguração se deu no ano de 1903) que 

recebeu especial atenção por ser o local onde é executado o mandato dos deputados 

eleitos. Estes organizam-se da esquerda para a direita tendo em conta as suas 

convicções políticas. Aqui, tivemos oportunidade de ocupar os lugares dos deputados 

da Assembleia da República e ouvir uma explicação acerca da funcionalidade do 

Governo (disposição dos deputados, partidos políticos eleitos, legislação Portuguesa…) 

 

 

Sessão de Imprensa 

De seguida, enquanto os deputados permaneciam nas respetivas comissões debatendo 

para aprovar o projeto recomendação, os jornalistas tiveram outra atividade, desta vez, 

uma sessão de Imprensa. 



No fim da visita, fomos encaminhados até uma sala, onde nos esperavam três jovens, 

a Beatriz, o Vasco e a Marta, alunos do curso de Ciências da Comunicação, na 

Universidade de Lisboa. 

A interessante palestra durou aproximadamente 45 minutos. Nesta, para além de várias 

dicas e aspetos importantes que, sem dúvida nenhuma, nos serão úteis na 

prosperidade, foi-nos possível, ainda, colocar-lhes diversas questões. 

Com a sua experiência e aplicando os conhecimentos que, certamente, arrecadaram 

com o seu curso, os três proporcionaram-nos um ótimo momento, que nos ajudou, 

também, a perceber um pouco mais do seu curso universitário. 

 

Momento Cultural  

Dados como concluídos os trabalhos das diversas comissões, jornalistas e deputados 

foram presenteados com um incrível momento cultural.  

O espetáculo “Geração Facebook”, que contou com a presença de profissionais de 

renome como Sara Barradas e Rodrigo Paganelli abordou temas atuais como a 

dependência das redes sociais e as amizades virtuais, entre muitos outros. 

   

Por volta, das 20 horas, todos os participantes assim como os respetivos docentes 

dirigiram-se até aos claustros onde dispuseram de um soberbo jantar. Estes 

aproveitaram a ocasião para conviver com os colegas do mesmo ciclo eleitoral ou até 

de um outro, trocando impressões, euforicamente.  

Terminado o jantar, fomos encaminhados para o local onde iríamos pernoitar. No caso 

da nossa escola e dos restantes elementos do Ciclo Eleitoral de Viana, o hotel Vip Inn 

Berna Hotel, onde pudemos, finalmente, ter o descanso merecido depois de uma longa 

e agitada viagem e de um dia de trabalho intensivo. 

 

 

 

 



 

2º Dia  

No segundo e último dia, após um robusto pequeno-almoço no hotel, regressámos ao 

Parlamento e fomos levados até à Sala de Sessões onde assistimos à convencional e 

sublime abertura do Plenário. 

Na sala encontrava-se Eduardo Ferro Rodrigues (Presidente da Assembleia da 

República) e Alexandre Quintanilha (Presidente da Comissão da Educação e Ciência), 

entre outros.  

Durante o seu discurso, Eduardo Ferro Rodrigues realçou a importância da democracia 

e do respeito pelos diversos adversários políticos, referindo ainda que estes não são 

inimigos. 

Quando chegou a sua vez, Alexandre Quintanilha salientou a importância os oceanos e 

do perigo que estes corriam, assim como a urgência em resolver a problemática das  

alterações climáticas dando como exemplo Moçambique. 

Após os discursos, as diferentes entidades presentes abandonaram a sessão plenária 

e deram lugar aos órgãos da mesa da sessão nacional (o presidente Francisco Teixeira 

– Açores; a vice-Presidente Ana Paula Silva – Madeira; a secretária da mesa Maria 

Eduarda Oliveira – Aveiro e a secretária da mesa Joana Estrela - Castelo Branco) e 

alguns deputados da Assembleia da República (Susana Amador – PS; Ana Rita Bessa 

– CDS; Heloísa Apolónia; Ângela Moreira – PCP; Fernanda Barbosa – BE; Pedro 

Pimpão – PSD).  

Desta forma, os deputados do Parlamento de Jovens puderam colocar as perguntas 

que haviam selecionado no dia anterior, aos experientes deputados oriundos de vários 

partidos políticos.  

Na sua maioria, as questões incidiam sobre as alterações climáticas embora 

abordassem outros temas da atualidade como as constantes greves, a emigração e a 

educação.  

Heloísa Apolónia: “O ambiente não é incompatível com a economia e é 

fundamental para a preservação do nosso futuro e presente” 

O nosso Ciclo Eleitoral em conjunto com o de Braga inquiriu os deputados acerca deste 

projeto e a inclusão das medidas ali debatidas no ordenamento jurídico. 

Dado por terminado o período de perguntas aos deputados da Assembleia da 

República, também estes abandonaram a sala e deu-se início ao debate da 

recomendação à Assembleia da República, onde afincadamente os deputados dos 

ciclos eleitorais defenderiam os seus ideais. 

Como início da sessão plenária, foi a vez dos jornalistas saírem da Sala de Sessões. ` 

Estes tinham à sua espera, na Sala dos Passos Perdidos, os deputados que tinham 

estado na Sala de Sessões e, atenciosamente, haviam respondido a todas as questões.  

Sessão Nacional 



Desta forma, foi-nos dada a oportunidade de lhes colocar todo o tipo de perguntas, 

desde assuntos relacionados com os Transportes, a Economia até à desvalorização do 

interior e a fuga para grandes centros urbanos.  

Após o honroso encontro, e enquanto os deputados continuavam na sessão plenária, 

dirigimo-nos até uma sala onde nos esperava Alexandre Quintanilha, Presidente da 

Comissão de Educação e Ciência que nos concederia uma aprazível experiência 

Ao longo de mais de uma hora de entrevista, os jornalistas que assistiam puderam 

questioná-lo, tendo sido debatidos temas como a Reciclagem e a culpa de gerações 

anteriores nas condições climáticas atuais. 

No final, todos saímos da sala satisfeitos com a atividade dinâmica que nos havia sido 

possibilitada e muito mais enriquecidos culturalmente depois de Alexandre Quintanilha 

nos ter dado a conhecer os seus pontos de vista. 

Eram cerca de 13 horas quando os trabalhos foram suspensos para que todos os 

envolvidos desfrutassem de um deleitoso almoço. Ao fim de aproximadamente 1 hora 

de intervalo, retomaram-se os trabalhos.  

Nesta parte final, decorreu o término do debate e uma última votação com o propósito 

de obter o projeto de recomendação que seria proposto na Assembleia da República e 

talvez aprovado nesta. 

Por fim, antes de regressarmos a “casa”, os porta-vozes dos ciclos eleitorais 

discursaram, no geral, gratos e emotivos, foram distribuídos os diplomas e 

seguidamente, em uníssono entoamos o Hino Nacional.  

Os participantes da Escola Básica e Secundária de Valdevez, nesta edição, 

unanimemente afirmam que “esta foi, sem sombra de dúvida, uma experiência 

inesquecível e da qual, certamente, todos os que estiveram presentes se orgulham. Este 

tipo de projetos mostram-nos a importância que nós, jovens, temos na sociedade, 

tornando-nos seguros da nossa posição, porque a verdade é que nós temos “uma 

palavra a dizer”, embora sejam poucas as vezes em que nos dão a oportunidade de 

intervir, de ter um papel ativo na vida política do nosso país”. 

Enquanto participante neste projeto (como deputada efetiva, a nível distrital e como 

jornalista, a nível nacional) tenho a dizer que ambas as fases foram momentos bastante 

enriquecedores. Aqui, todos nós pudemos defender livremente as nossas ideologias, 

mantendo-nos fiéis aos nossos princípios, sem nunca descurar as nossas convicções. 

Atividades como o Parlamento de Jovens “abrem-nos os olhos”, dão-nos a conhecer 

como funciona o nosso sistema democrático e despertam em nós o nosso espírito crítico 



tornando-nos pessoas mais cultas e conscientes da importância da liberdade e da 

democracia.  

Este projeto foi também marcado pelo extraordinário convívio com jovens dos quatro 

cantos do país e não só a se reunirem para debater sobre uma problemática, 

problemática que carece de urgente resolução e a, obstinadamente, seguirem os seus 

ideais. Foi, portanto, um interessante momento de partilha e de perceção da 

heterogeneidade do nosso país. 

Por fim, queria referir que o árduo trabalho que cada um de nós desenvolveu e que 

culminou na insólita mas sensacional Sessão Nacional estimulou o trabalho de equipa, 

a cooperação, a entreajuda e o conhecimento adquirido ser-nos-á útil para que, 

autonomamente, possamos conquistar tudo o que ambicionámos. Sem dúvida, que o 

Parlamento de Jovens potencia a criação de uma sociedade onde prevaleça a justiça, 

a igualdade e a coesão. 

  


