
         

       A viagem de um pequeno deputado  

 A edição do Parlamento dos Jovens de 2019, organizado 

pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura, pelo Instituto 

Português do Desporto e da Juventude e pelo Ministério da 

Educação e Ciência, teve como tema “Alterações Climáticas: 

Salvar os Oceanos”. Este é um assunto abrangente, e atual-

mente tem grande impacto na vida de todos nós. Graças a esta 

iniciativa, centenas de crianças, jovens e adultos estão agora ci-

entes do risco que as gerações futuras correm. 

No dia 6 de maio de 2019 teve início a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, 

esta que, dita por vários deputados, é “uma importante experiência para os adolescen-

tes”. Tendo lugar na Assembleia da República, esta visita de 184 alunos (não só de Portu-

gal, mas também de Moçambique e dos Estados Unidos) foi benéfica em inúmeros aspe-

tos, não só no âmbito de aprendizagem, mas também socialmente. 

 Chegando a Lisboa, os deputados das várias 

escolas dirigiram-se às respetivas comissões, todos 

com um objetivo comum: melhorar o nosso pla-

neta no contexto das alterações climáticas. Esta re-

união, onde se escreveu o projeto de recomenda-

ção e foram selecionadas as perguntas a fazer aos 

deputados da assembleia, prolongou-se até às 18h. 

Tendo um destino diferente, os jornalistas e os pro-

fessores tiveram uma visita guiada ao Palácio de S. 

Bento. No entanto, todos se encontraram nova-

mente às 19h15, hora de jantar.  



 De noite, os diversos deputados e jornalistas tiveram oportunidade de se 

conhecerem melhor, num contexto mais informal e relaxado, onde também puderam 

trocar e clarificar as ideias debatidas ao longo da tarde. Nos alojamentos, os alunos 

divertiram-se e prepararam-se para o dia seguinte. 

 

Na manhã do dia 7, o Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro 

Rodrigues, foi ao plenário discursar sobre este 

projeto e sobre o tema, tendo ajuda da 

Secretária de Estado Adjunta e da Educação, 

Alexandra Leitão, e do Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

De seguida, o/a deputado/a representante de 

cada partido político português teve a 

oportunidade de responder às perguntas feitas 

pelos alunos das inúmeras escolas. 

 

Por volta das 11h30, iniciou-se o Debate da 

Recomendação apenas para os deputados, porque 

os jornalistas tiveram a oportunidade de questionar, 

duma maneira mais informal, os membros da 

Assembleia: “Um deputado pode saber falar muito 

bem mas se não andar pelas cidades, se não tiver 

problemas que são comuns à população, não vai 

conseguir pensar da mesma forma que se tiver em 

contacto com esses problemas.” respondeu-nos um 

membro do PCP, quando lhe foi questionado sobre 

as obrigações de um bom deputado. Também 

destinada aos jornalistas, organizou-se uma 

conferência de imprensa com o Doutor Alexandre 

Quintanilha, que enfrentou todas as questões de 

uma maneira sensata e direta. 

 

 



Depois do almoço, os alunos concluiram o debate e a votação final global da 

Recomendação e a Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da 

Comissão de Educação e Ciência, Margarida Balseiro Lopes, deu como concluída a Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens. 

No regresso a casa, todos os participantes concluíram o previsto: esta experiência, 

além de produtiva, é extremamente agradável e desejável. Como participante desta e da 

edição anterior, afirmo que estas iniciativas depositam a confiança necessária aos jovens 

para que cresçam cientes do seu papel ativo na sociedade. 

A jornalista: Luana Araújo 

       
 

 


