
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Secundário 

Festival de Cidadania 

 

Foram chegando de vários locais do país, alguns já cansados depois de algumas 

horas de viagem. Como para qualquer outro festival traziam nas mochilas o básico 

para os dois dias, o vestuário apropriado, os equipamentos essenciais e a vontade de 

participar no Parlamento dos Jovens, onde as “atuações” tinham como proposta 

“Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global”. 

 

Figura 1- Galerias da Assembleia da República 

Dentro do recinto encantaram-se com a organização, a harmonia e os valores que os 

símbolos transmitiam, tudo foi absorvido aos poucos. Na primeira parte foram 

conhecer “os palcos” mais conhecidos por Reuniões das Comissões, aí encontraram 

“artistas” mais adultos, os Deputados da Assembleia da República, que lhes passaram 

o testemunho.  



 

Figura 2 - Comissão de Trabalho 

Numa cadência ordenada “as bandas” dos diversos círculos eleitorais começaram a 

atuar, isto é, a debater na generalidade e na especialidade: selecionando temas, 

redigindo textos, escutando com atenção as diferentes propostas. Na segunda parte 

houve necessidade de “compor a música de encerramento”, isto é, de redigir o projeto 

de recomendação da Comissão e selecionar as perguntas a apresentar no Plenário, a 

atuação final.   

No segundo dia do evento, logo pela manhã deu-se a abertura solene do Plenário, “o 

palco central”, com a presença do Vice-Presidente da Assembleia da República. 

Seguiram-se as principais “atuações”: o período de perguntas, os debates, as 

votações. Não faltaram os “clássicos” como “a criação de um fundo de investigação 

científica na área do ambiente”, “o reforço da fiscalização” ou a “reflorestação através 

de espécies autóctones”. Também “tocaram“ temas inéditos como a “agricultura 

celular” e “baterias a flúor”. Para a moldura humana que os presenciava, foi excelente 

presenciar um “concerto” estimulante executado com muito ânimo e brio.  



 

Figura 3 - Definição de estratégia 

Nos intervalos das “atuações” ainda foi possível visitar o espaço percorrendo a história 

da Assembleia da República, através da sua arte, do seu património e dos 

testemunhos de quem nos guiou. Aí sentiu-se que esta Casa da Cidadania é a casa 

também de todos nós, cidadãos.  

 

Figura 4 - Círculo do Porto no debate final 



Participar na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, tornou-se numa 

oportunidade de testemunhar a diferente dimensão que os “temas têm ao vivo”. Neste 

“Festival de Cidadania” promoveu-se a liberdade sem abdicar da diversidade de 

opiniões, produziu-se informação e esperança para um Planeta melhor.  

O fulgor dos Jovens intervenientes permitiu a vivência da verdade, do diálogo, da 

solidariedade. Que estes valores contribuíam para a construção de uma melódica 

harmonia, um hino comum ao Planeta e à Humanidade.  
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