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AES chega à etapa final do 
Parlamento dos Jovens

O projeto Parlamento 
dos Jovens é uma iniciati-
va da Assembleia da Re-
pública que pressupõe a 
participação dos jovens 
portugueses na elabora-

ção de um projeto de reco-
mendação ao Parlamento 
Português. Destinado aos 
alunos dos 2º e 3º ciclos do 
Ensino Básico e do Ensino 
Secundário, este projeto é 

dinamizado nas escolas de 
Janeiro a Maio culminado 
com as sessões nacionais 
do ensino básico e do en-
sino secundário a aconte-
cerem no Palácio de São 

Bento. Este ano, os alunos 
debateram sobre as alte-
rações climáticas e de que 
modo se podem combater. 
A Escola Secundária da 
Sertã participa há vários 

anos no concurso, tendo 
este ano chegado à etapa 
final do projeto.

A delegação da Escola Secundária da Sertã no Palácio de São Bento.

Cristina Veríssimo
Professora Coordenadora do
projeto Parlamento dos
Jovens no AES

“O programa Parla-
mento dos Jovens é 
fundamental para a 
criação de cidadãos 
mais esclarecidos e 
conscientes dos seus 
direitos e deveres. 
A 1ª etapa que decor-
re na escola é a que 
apresenta maiores 
constrangimentos, mas 

também a mais enri-
quecedora.  A apresen-
tação do programa aos 
alunos e a motivação 
para a criação de listas 
é sempre um enorme 
desafio. Após esta 
primeira fase, com os 
debates, a campanha 
eleitoral, as eleições e 
a sessão escolar, os 

alunos (deputados) 
debatem, procuram 
soluções, crescem de 
forma muito intuita e 
dinâmica até ao auge, 
que é a sessão escolar. 
Na 2ª etapa o debate 
foi muito profícuo, emo-
tivo, por vezes descon-
certante, e a Escola 
Secundária foi eleita à 

Nacional. Experiência 
única para o maravilho-
so trio que me acompa-
nhou! “
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Fase Escolar
É em janeiro que a ca-

minhada dos deputados 
começa. Depois de abertas 
as candidaturas às listas, 
cabe aos alunos usar das 
suas capacidades concilia-
doras e de trabalho de gru-
po para conseguir formar 
uma candidatura capaz de 
convencer os seus pares e 
captar o voto do eleitorado. 
Os dez candidatos de cada 
lista têm em mãos duas 
importantes tarefas: criar 
um projeto de recomenda-
ção com três medidas que 
levarão depois à sessão 
escolar e fazer campanha 
eleitoral de modo a con-
quistar o maior número de 
votos.

Os cinco dias de campa-
nha tornam a escola num 
autêntico palco de debate, 
levando os estudantes a 
olhar para a participação 
cívica com outros olhos. 
Mas hoje em dia, a campa-
nha eleitoral, desenrola-se 
em grande parte nas redes 
sociais. Na Escola Secun-
dária da Sertã, isso tam-
bém aconteceu. As várias 
listas candidatas fizeram-
-se valer do instagram para 
partilhar os seus pontos de 
vista e garantir a adesão 
ao voto.

Como já vem sendo ha-
bitual, no dia 14 de Janei-
ro, o auditório da escola 
secundária da Sertã, teve 
a honra de receber um de-
putado da assembleia da 
república, do círculo elei-
toral de Castelo Branco. 
Manuel Frexes explicou 
aos jovens como funciona 
o Parlamento Português, 
tendo ainda aproveitado o 
momento para falar sobre 
as alterações climáticas e 
para dar algumas dicas aos 
jovens sobre a difícil tarefa 
de fazer campanha eleito-
ral e, depois de eleitos, re-
presentar as pessoas.

Chegado o dia das elei-
ções, as urnas são abertas 
e todos os alunos convi-
dados a votar. Este ano 
a participação na Escola 
Secundária da Sertã ron-
dou os 51%, percentagem 
esta, que ficou aquém das 
expectativas e que de-
monstra, o distanciamen-

to que os jovens têm das 
formas tradicionais de po-
lítica. Contados os votos, 
pela comissão eleitoral, 
procede-se à distribuição 
dos mandatos, segundo o 
método D´Hondt.

Eleitos os deputados 
da sessão escolar, chega 
a fase de debate das me-
didas propostas pelas vá-
rias listas. O primeiro pas-
so desta reunião é eleger 

o presidente da mesa da 
sessão escolar que depois 
nomeia o vice-presidente 
e o secretário da mesma. 
Compuseram a mesa da 
sessão escolar a Daniela 
Cardoso como presidente, 
a Marta Matias como vice-
-presidente e o Duarte Lou-
renço como secretário.

Depois de apresentarem 
as suas propostas, os de-
putados dirigem perguntas 

e críticas uns aos outros, 
cimentando assim os co-
nhecimentos que têm so-
bre a temática. Procede-se 
em seguida à votação das 
propostas, anunciando a 
mesa, no final da votação, 
quais integrarão o projeto 
de recomendação da esco-
la à sessão distrital. Cabe 
ainda aos deputados da 
sessão escolar eleger os 
deputados da escola se-

cundária da Sertã a par-
ticipar na sessão distrital 
do projeto. Este ano foram 
eleitos os alunos Pedro 
Martins, Samuel Xavier 
e Bruno Lopes e ainda a 
deputada Mariana Farinha 
como deputada suplente. A 
sessão terminou com a es-
colha da proposta de tema 
a apresentar na próxima 
fase do projeto.

Debate com o deputado Manuel Frexes no auditório da Escola Secundária da Sertã.

Preparação da Campanha Eleitoral.

“Aquilo que mais valorizei na campanha foi a opor-
tunidade de colocar a criatividade do grupo à prova. 
Como alunos do décimo ano e como alunos novos 
na escola, atingir uma vitória significativa nas elei-
ções que nos permitisse eleger um número forte de 
deputados era difícil. Acabámos por ser a lista mais 
votada e conseguimos eleger todos os membros do 
grupo para a sessão escolar!”

Miguel Miranda
Deputado da Sessão Escolar

Inês Costa
Deputada da Sessão Escolar

“O projeto Parlamento Jovem foi bastante enrique-
cedor, do ponto de vista em que nos obriga a refletir 
sobre problemas/lacunas da nossa sociedade e as 
possíveis soluções. Apreendemos a pensar numa 
visão mais global e de forma prática e eficiente.”
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Fase Distrital

A Comitiva sertaginense no final da sessão distrital do Parlamento dos Jovens.

Os deputados da Sertã preparam-se para a sessão distrital, em castelo Branco.

“Há que valorizar a 
Escola Secundária da 
Sertã e os seus alunos, 
pois estes defende-
ram as suas medidas 
e apresentaram um 
dos melhores projetos 
do distrito e agora vão 
representar Castelo 
Branco entre 230 depu-
tados.”

Samuel Xavier
Deputado da Sessão Distrital

No dia 19 de Feverei-
ro de 2019, os deputados 
eleitos na sessão escolar 
como deputados à sessão 
distrital do parlamento dos 
jovens, participaram na 
mesma, acompanhados 
pela prof. Cristina Veríssi-
mo. Como já vem sendo 
habitual, a referida ses-
são decorreu na cidade de 
Castelo Branco, no auditó-
rio do IPDJ, contando com 
o apoio da autarquia albi-
castrense. 

Neste plenário, foram 
debatidas as medidas que 
haviam já sido aprovadas 
nas sessões escolares de 
cada escola participante. 
Depois de se votar as me-
didas na generalidade e de 
se debater possíveis alte-
rações no debate na es-
pecialidade, foi aprovado o 
projeto de recomendação 
do distrito de Castelo Bran-
co. 

Para além disso, elege-
ram-se os deputados que 
representaram o distrito 
na sessão nacional, no 
Palácio de São Bento em 
Lisboa. Foram eleitos os 
dois primeiros deputados 
da Escola Secundária da 
Sertã, da Escola Secundá-
ria de Fundão e da Escola 
Profissional Agrícola Quin-
ta da Lageosa da Covilhã. 
Da Escola Secundária da 
Sertã seguiram para a pró-
xima fase os alunos Sa-
muel Xavier e Pedro Mar-
tins. De notar que, desde 
que a escola iniciou a sua 
participação neste projeto, 
é a primeira vez que conse-
gue ver os seus deputados 
eleitos como deputados da 
sessão nacional.Pedro Martins

Deputado da Sessão Distrital

“Foi a terceira vez que 
participei numa sessão 
distrital deste projeto e 
saí de lá com a cons-
ciência de ter feito um 
pouco mais para mudar 
o mundo. Este ano, saí-
mos com um sorriso no 
rosto ainda mais mar-
cado, pois consegui-
mos garantir a nossa 
presença na sessão 
nacional, em Lisboa!”

Bruno Lopes
Deputado da Sessão Distrital

“Levo uma bagagem 
carregada de apren-
dizagem. E como 
deputada suplente 
parabenizo os meus 
colegas deputados des-
te projeto parlamentar, 
desejando-lhes ainda 
muito sucesso na fase 
nacional.”

Mariana Farinha
Deputada Suplente
da Sessão Distrital

“A política é uma área 
muitas vezes pouco 
compreendida pe-
los seus elementos 
mais importantes: os 
cidadãos. É por isso 
fundamental promo-
ver a cidadania e a 
compreensão política, 
ora, nada melhor que 
fazê-lo a partir da base 
social, leia-se juventu-
de.”
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Fase Nacional
Depois de passar pela 

fase escolar e pela fase 
distrital, eis que a comitiva 
da Escola Secundária da 
Sertã chegava à fase na-
cional. 

Três horas de viagem 
depois, o grupo de alunos 
da ESS e a professora 
Cristina Verissimo che-
garam ao Palácio de São 
Bento, acompanhados dos 
alunos do círculo eleitoral 
de Coimbra, de Leiria e de 
Lisboa. Depois de obterem 
a acreditação, eis que os 
deputados se dirigem para 
as comissões.

Enquanto as medidas 
são debatidas, os jorna-
listas aproveitam para fa-
zer a cobertura das quatro 
sessões, percebendo com 
isto, a importância que os 
repórteres têm na vida po-
lítica de um país. Transmi-
tir aquilo que acontece, da 
forma mais exímia possí-
vel, é a sua função e está 
nas suas mãos garantir 

que os cidadãos são bem 
informados.

Aos jornalistas foi tam-
bém concedida a oportuni-
dade de conhecer melhor 
o edifício onde funciona a 
Assembleia da República. 
Conduzidos por um guia, 
os repórteres ficaram a co-
nhecer a história do edifí-
cio, bem como alguns deta-
lhes do funcionamento das 
sessões parlamentares.

Terminada a visita guia-
da pelo Palácio de S. Ben-
to e terminada a primeira 
fase de trabalho das co-
missões, eis que chega a 
hora do lanche. Nesse mo-
mento houve oportunidade 
para que os deputados se 
conhecessem melhor e pu-
dessem também partilhar 
os seus pontos de vista so-
bre a experiência que esta-
vam a ter e os temas que 
estavam a ser debatidos.

As comissões voltaram 
ao trabalho, para debater 
possíveis alterações ao 

projeto-base anteriormen-
te escolhido e para votar 
o documento final. Os de-
putados da Escola Secun-
dária da Sertã participa-
ram várias vezes por sua 
própria voz. Outras vezes, 

Foi na 4ª comissão que o circulo eleitoral de Castelo Branco esteve presente.

Durante a visita guiada, os jornalistas estiveram atentos a todos os detalhes.

Os Presidentes da mesa da 4ª Comissão.

Houve sempre oportunidades para debate.

foi o porta-voz do círculo 
eleitoral de Castelo Bran-
co - João Nogueira, da Es-
cola Secundária do fundão 
-  que expôs os pontos de 
vista do nosso círculo. Ao 
longo de toda a sessão, 

as três escolas presentes 
que representavam o nos-
so distrito mostraram estar 
unidas e a comunicação 
foi um elemento chave que 
não faltou.

As comissões são a fase mais trabalhosa. Os deputados da Sertã votaram com convicção.
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A programação prosse-
guiu e, assim que o traba-
lho das comissões se deu 
por terminado, os alunos 
tiveram a oportunidade de 
participar num momento 
cultural. Este ano, o mo-
mento ficou a cargo da 
associação cultural Pro-
tagonizaMagia e constou 
de uma peça de teatro 
intitulada “Geração Face-
book”. Mais uma vez, fo-
ram abordados temas de 
máxima importância como 
a tolerância, a homofobia e 

Fase Nacional

transfobia ou a exposição 
na internet. O espetáculo, 
que encantou todos os pre-
sentes, proporcionou um 
bom momento de descon-
tração e alegria.

Para terminar o dia em 
grande, a organização do 
Parlamento dos Jovens, 
preparou um jantar ao esti-
lo street food. Depois desta 
nova oportunidade de con-
vívio e debate de ideias, os 
jovens dirigiram-se aos ho-
téis e pousadas de juven-
tude onde iriam descansar. 

Os alunos da Escola Se-
cundária da Sertã ficaram 
alojados na Pousada da 
Juventude de Lisboa.

Depois de uma boa noite 
de descanso, e de um bom 
pequeno almoço, a comiti-
va da ESS voltou a dirigir-
-se para a Assembleia da 
República, desta vez, para 
a sessão plenária deste 
projeto.

A sessão iniciou-se às 
10H com as palavras do 
presidente do plenário, An-
tónio Pato. De seguida o 

Vice-Presidente da Assem-
bleia da República, Jor-
ge Lacão usou da palavra 
para referir a importância 
do tema em debate -  as 
alterações climáticas. Para 
além disso, o seu discurso 
recaiu no facto de cada ge-
ração ter os seus desafios 
próprios e na necessidade 
de agarramos este desa-
fio com todo o afinco. Para 
Jorge Lacão, este projeto 
celebra a democracia por 
isso ter tanta importância 
para cada um dos jovens e 
para o país.

Seguiu-se um período 
de perguntas aos deputa-
dos da Assembleia da Re-
pública. Os representan-
tes dos seis partidos com 
maior representatividade 

no Parlamento Português, 
responderam às doze per-
guntas que as várias co-
missões haviam escolhido 
anteriormente. As altera-
ções climáticas, a imple-
mentação da propostas 
dirigidas pelo parlamento 
dos jovens à assembleia 
da república ou ainda a li-
mitação de mandatos no 
parlamento, foram alguns 
dos temas sobre os quais, 
os jovens deputados ela-
boraram as suas pergun-
tas. Depois de os jovens 
deputados verem esclare-
cidas as suas dúvidas, os 
deputados da Assembleia 
da República retiraram-se 
e foi então a vez de os jor-
nalistas os entrevistarem.

O Espetáculo “Geração Facebook” encantou os presentes!

O jantar foi ao estilo Street Food.

Tive a oportunidade de, 
na Sala dos Passos Per-
didos, entrevistar vários 
deputados. Todos demons-
traram prontidão para res-
ponder às nossas questões 
e a ajuda que nos deram 
foi imprescindível para 
compreendermos melhor 
o tema deste ano e o fun-
cionamento da Assembleia 

da República. Para além 
disso, conseguimos perce-
ber, com as entrevistas aos 
deputados, que, para eles, 
o parlamento dos jovens 
também é um dia de festa, 
já que este projeto é uma 
oportunidade de terem na 
casa da democracia os jo-
vens do país que serão os 
adultos de amanhã.

A deputada Heloísa Apolónia foi uma das entrevistadas

O Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintilha, conce-
deu aos jornalistas uma conferência de imprensa. Realçou a importância que as 
ações de cada um de nós têm para a luta contra o aquecimento global, não deixan-
do no entanto de lembrar a necessidade de políticas amigas do ambiente por parte 
de toda a comunidade internacional. Sobre o projeto “Parlamento dos Jovens”, re-
velou ter um especial carinho por esta iniciativa em que surge o momento de estar 
lado a lado com jovens de todo o país, interessados em participar de forma ativa 
na defesa dos interesses da nação. O seu testemunho de vida foi para todos os 
presentes um belo exemplo de altruísmo e dedicação.
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Fase Nacional
Já na Sala das Sessões, 

os jovens deputados deba-
tiam as medidas que as co-
missões tinham aprovado. 
Os deputados dos vários 
círculos eleitorais dirigiram 
perguntas uns aos outros 
proporcionando-se um mo-
mento de discussão muito 
construtivo.

Chegada a hora do al-

moço, fez-se uma pausa 
no debate. Antes de se 
dirigirem para a cantina, 
os deputados e jornalistas 
fizeram a tradicional foto-
grafia de grupo.

No almoço, houve mais 
uma oportunidade de fazer 
novas amizades, de trocar 
contactos e de construir 
conhecimentos.

Recarregadas as bate-
rias, regressou-se à sala 
das Sessões pela última 
vez, para terminar o debate 
das propostas e para votar 
a Recomendação.

Escolhidas as 12 me-
didas a integrar o projeto 
de recomendação, o pre-
sidente da sessão deu a 
oportunidade aos jovens 

deputados de exporem as 
suas últimas considera-
ções. Entre declarações de 
alegria, agradecimentos e 
muita emoção, ficou a ga-
rantia de que todos saiam 
do Palácio de S. Bento 
com um grande sorriso nos 
lábios.

Houve ainda a oportuni-
dade de ouvir a Coordena-

dora do Grupo de Trabalho 
Parlamento dos Jovens, 
Margarida Balseiro Lopes 
que relembrou a sua parti-
cipação no Parlamento dos 
Jovens e deu uma palavra 
de gratidão e de entusias-
mo a todos os jovens pre-
sentes.

Os dois deputados ladeiam a professora Cristina.O deputado Samuel Xavier interviu no debate.

O emiciclo estava repleto de caras novas
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Fase Nacional
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Assim terminou mais 
uma edição do projeto Par-
lamento dos Jovens que 
levou a participação cívica 
e a democracia às escolas 
do país. Depois de um tão 
grande debate, todos fica-
mos mais ricos e o comba-
te às Alterações Climáticas 
passou a ser uma priori-
dade de cada um de nós. 
Esta edição do Parlamen-
to dos Jovens ficará para 
sempre no coração de to-
dos os que participaram.

“Quando realmente chegamos à casa da demo-
cracia, apercebemo-nos do tamanho degrau que 
tínhamos subido, agarrados à causa da nossa luta 
com centenas de jovens ao nosso lado... Foi de um 
orgulho enorme ter tido a possibilidade de participar 
neste projeto e de o ter partilhado com gente fantás-
tica!”

Samuel Xavier
Deputado da Sessão Nacional

Pedro Martins
Deputado da Sessão Nacional

“Para mim a participação na Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens 2019 foi uma experiência 
muito enriquecedora e plena de desafios. Após a di-
ficil caminhada que eu e os meus colegas levámos a 
cabo para poder estar presentes nessa tão aguarda-
da sessão final, foi bastante satisfatório participar de 
uma sessão dotada de uma organização impecável, 
um debate interessante e coerente e um conjunto 
vasto de vivências que de certo produziram ferra-
mentas para o meu futuro.

Foto de Grupo

FOTOGRAFIA DE ANDRÉ PEREIRA
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