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A nossa participação no programa: Parlamento dos Jovens 

O programa Parlamento dos Jovens é dinamizado por uma equipa constituída pela Comissão 

de Educação, Ciência e Cultura, pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e pelo 

Ministério da Educação e Ciência. É dirigido aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

do ensino secundário, de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das 

Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.  

O Parlamento dos Jovens permite-nos desenvolver o nosso poder de argumentação, promove 

o debate democrático, permite sobretudo que nós jovens possamos contribuir para a 

resolução de questões que afetam o nosso presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 

ouvir as nossas propostas junto dos órgãos do poder político. 

 

Temos que ser cidadãos ativos e participativos 

O tema eleito para a edição 2018/2019 do Parlamento dos Jovens foi “Alterações climáticas- 

reverter o aquecimento global”.  

1ª fase do programa 

A aventura começou a 24 de agosto de 2018, quando a nossa professora e coordenadora do 

projeto, Cristina Pita, fez a inscrição da nossa escola. No início do ano letivo, 2018/2019, 

começamos a organizar os grupos de trabalho, divulgamos cartazes, preparamos debates, 

convidamos especialistas, e realizamos a nossa Sessão Escolar que ocorreu no dia 25 de 

janeiro. 

O aquecimento global é, atualmente, a maior ameaça ao bem-estar da população mundial e ao 

equilíbrio da natureza. Toda a informação sobre o tema era pertinente, como tal, convidamos 

para a realização de uma palestra, Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais da 

Madeira, Dr.ª Susana Prada. 

                                          
Dr.ª Susana Prada 

Os assuntos apresentados na palestra foram: mudança na composição da fauna e da flora, 

incluindo a extinção de algumas espécies, Derretimento de grandes massas de gelo das regiões 

polares, provocando o aumento do nível do mar, aumento das catástrofes naturais, como por 

exemplo, inundações, tempestades. 
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“O significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de 

decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses” 

Tivemos a possibilidade de convidar um deputado da Assembleia da República. Sendo assim no 

dia 10 de janeiro de 2019, realizamos uma Sessão de Esclarecimento, sobre o funcionamento 

da Assembleia da República. Contamos com a presença do deputado da Madeira na 

Assembleia da República, o Dr.º Paulo Neves. 

        

 

A Sessão Escolar 

O debate da Sessão Escolar, contou com a participação dos jovens deputados. Os meus 

colegas, deputados, demonstraram desde o início da sessão, uma postura argumentativa e 

crítica em relação às medidas apresentadas, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

consciência cívica, tornando-os cidadãos participativos e conscientes do seu papel na 

sociedade. Após o debate em torno das medidas apresentadas pelos deputados procedeu-se à 

votação das mesmas com o propósito de escolherem as medidas que iriam integrar o Projeto 

de Recomendação da escola, a ser defendido na Sessão Regional pelos deputados eleitos por 

votação. Os três deputados efetivos, foram: Marco Estela, Francisca Marujo, Ricardo Gomes, e 

Tomás Sá na qualidade de deputado suplente. Na fase final da sessão, os alunos escolheram o 

tema - “Aumento da violência/criminalidade em Portugal”, para debater na Sessão do 

Parlamento dos Jovens do ano letivo seguinte. 

 

                                                                                              Sessão Escolar                 
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A Sessão Regional  

A Sessão Regional, decorreu, no dia 26 de fevereiro de 2019 na Assembleia Legislativa da 

Madeira. Após a receção e confirmação dos deputados representantes das escolas inscritas, o 

Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr.º José Lino Tranquada Gomes, deu as 

boas vindas a todos os jovens deputados e, apresentou oficialmente os restantes elementos da 

mesa, o Secretário Regional da Educação, Dr.º Jorge Carvalho e a deputada da Madeira na 

Assembleia da República, Dr.ª Sara Madruga.  

  

     

A etapa seguinte foi a apresentação dos Projetos de Recomendação de cada escola. Após o 

debate na generalidade, passou-se ao debate na especialidade. Os jovens deputados 

presentes, assumiram uma atitude responsável e assertiva, trocaram impressões, discutiram e 

argumentaram as medidas em debate. Depois da argumentação, contra-argumentação e 

votações, os jovens deputados definiram as medidas que constituem o Projeto de 

Recomendação do Círculo da Madeira. Concluído o Projeto de Recomendação, chegara o 

momento mais ansiado por todos os participantes: a eleição das três escolas que 

representariam o Círculo Eleitoral de Madeira, na Sessão Nacional, a decorrer na Assembleia 

da República nos dias 20 e 21 de maio. A nossa escola foi a mais votada, Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz, concelho de Santa Cruz, seguiram-se as escolas Dr.º Francisco de 

Freitas Branco, Ilha do Porto Santo e a escola Francisco Franco, concelho do Funchal. A 

deputada, Francisca Marujo, foi eleita porta-voz pelo Círculo Eleitoral da Madeira, o que 

constituiu um momento de orgulho, pois é colega da minha escola (Santa Cruz).  
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A Sessão Nacional (20 e 21 de maio – Assembleia da República – Lisboa) 

                

 

Círculo Eleitoral da Madeira 

20 de maio –segunda feira 

Após a chegada à Assembleia da República, procedeu-se à acreditação dos professores, 

jornalistas e deputados para se dirigirem às respetivas salas onde iriam decorrer as reuniões 

das Comissões de Trabalho, com o objetivo de debater, na generalidade e na especialidade, os 

Projetos de Recomendação aprovados nas Sessões Distritais. As reuniões das quatro comissões 

foram presididas por deputados que contaram com a participação de escolas dos vários 

Círculos Eleitorais. 

Enquanto decorriam as comissões de trabalho, os jornalistas e os professores tiveram a 

oportunidade de realizar uma visita guiada ao Palácio de São Bento. A visita para os jornalistas 

iniciou-se na “imponente” Sala dos Passos Perdidos, que é a sala onde se fazem as entrevistas 

rápidas quando decorrem plenários, bem como onde fica a entrada para a sala destinada às 

conferências de imprensa. Fiquei fascinada com a decoração e toda a história envolvente em 

cada sala que visitamos. 
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No fim do dia, realizou-se na Sala do Senado, um momento cultural, intitulado “Geração 

FacebooK”. Foi um momento espetacular protagonizado por atores talentosos. 

 

 

21 de maio – terça feira 

Na terça-feira de manhã, saímos do Hotel Vip Berna em direção à “casa da democracia”. Após 

a chegada à Assembleia da República, os jovens deputados e restantes elementos, ocuparam 

os devidos lugares, seguindo os jovens deputados para o Plenário. Na abertura da sessão 

solene, esteve presente o Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado Jorge 

Lacão. Numa primeira fase, foram colocadas várias perguntas que incidiram sobre temas como 

a educação, a crise e a situação política do país, corrupção e outras relacionadas com a 

problemática das “ Alterações Climáticas”, aos deputados oriundos de todas as forças políticas 

representadas no Parlamento.  
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Enquanto decorria a Sessão Plenária, os jornalistas tiveram a oportunidade de participar numa 

conferência de imprensa, concedida pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, 

Ciência e Cultura. 

O almoço decorreu por volta das 13horas, foi mais um momento para conviver com colegas de 

diferentes regiões do país. A Sessão plenária recomeçou por volta das 14 horas, com objetivo 

de elaborar o Projeto Final de Recomendação, composto por dez medidas. 

A sessão terminou com um discurso do porta-voz cada Circulo Eleitoral e entrega dos 

certificados de participação na Sessão Nacional. 

Na minha opinião, todos os jovens deveriam participar numa experiência como esta, pois é 

estímulo para a nossa participação cívica e política. A minha experiencia enquanto jornalista, 

permitiu-me, conhecer colegas de todo o país, conhecer a Assembleia da República e o seu 

funcionamento, melhorei o meu poder de argumentação, aproximou-me mais da política. 

Acima de tudo foi uma experiência diferente e, acho que falo por todos os deputados do 

Circulo Eleitoral da Madeira que todos, gostaríamos de repeti-la. Chegamos à Sessão nacional, 

após muitas horas de trabalho, pesquisa, organização de debates/palestras etc., mas valeu a 

pena. Somos o futuro do nosso país. 

 

Jornalista – Cristina Ferro  

                                                                                                                          25 de junho de 2019 

 


