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Os deputados entram na 

Assembleia da República.  

Muitos esfregam as mãos, batem com 

o pé no chão, mexem os dedos. Estão 

nervosos. No átrio, ouve-se o som de 

conversas e discussões acesas acerca 

do uso de plásticos. O clicar dos saltos 

parece ser um som constante nas 

diversas divisões da “casa da 

democracia”. Fatos, gravatas, blazers, 

blusas, aparentam ter sido as 

escolhas de moda deste grupo. 

Dir-se-ia ser mais um dia normal no 

parlamento, mas na verdade, todos 

os intervenientes desta descrição não 

têm mais de dezoito anos. 

Agora, o leitor que se deparou com a descrição deste cenário, questiona-se e muito bem: «Por 

que raio estão “miúdos” a ocupar o lugar de “graúdos”? Certamente enganaram-se durante 

uma visita escolar a Lisboa!» 

Bem, parece-me ser uma pergunta legítima. Na verdade, estamos todos habituados a ver na 

televisão caras da política nacional e nenhuma delas aparenta frequentar o ensino secundário! 

Tudo começou quando, em 2004, a Assembleia da República decidiu criar um programa que 

pudesse dar voz a todos os jovens dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, de todo o país, associando a educação para a cidadania e estimulando o debate 

entre estes, acerca de temas atuais. 

Tendo em conta que vivemos num país democrático, é importante que o próprio governo 

reconheça os jovens como o futuro, com direito a expressar as suas ideologias. Ser valorizado a 

este nível, demonstra que realmente a opinião dos mais novos importa e pode alterar o curso 

das políticas futuras, mostra que em tenra idade podemos contribuir para o melhorar da 

nação. 

«Sim, realmente parece-me uma boa iniciativa, mas como começou? Certamente não é 

qualquer um que atinge a fase nacional!», será agora a pergunta que presumo que o leitor 

deve estar a equacionar. 

Bem, realmente o início de toda esta atividade ocorreu na escola. Todos os estabelecimentos 

de ensino interessados têm a oportunidade de se inscrever no «Parlamento dos Jovens». 

Como Chuck Grassley diria «O que torna um jovem dotado e talentoso nem sempre são as 

boas notas na escola, mas sim uma perspetiva diferente de percecionar o mundo e de 

aprender». Aqui está um papel crucial da própria escola. Fazer os alunos experienciar situações 

diferentes daquilo a que estão habituados, fazê-los «abrir os horizontes», e realmente, 

participando nesta atividade, isto é possível. 

Falando na experiência particular da minha escola, a maioria dos candidatos a esta iniciativa, 

tinham pouca experiência em situação de debate, em expor-se publicamente e muito menos a 

organizar campanhas. 



«Ok, já me esclareceste. Mas presumo que houvesse um tema para este ano? Achaste 

interessante? Mais fácil, mais difícil? Era adequado?» 

 

«Aquecimento global». Um tema tão atual, 

mas por vezes tão ignorado, principalmente 

pelos políticos. Honestamente, não poderia ter 

havido melhor escolha, principalmente tendo 

em conta que no ano de 2019, está a tomar 

proporções tão grandes e irreversíveis. Estaria 

na hora de lançar o debate acerca desta 

problemática, não? E que melhor maneira de o 

fazer, do que intrigar os jovens, obrigá-los a 

pensar? Estamos todos habituados a ouvir 

opiniões da esquerda e da direita (aliás, os 

mais novos são peritos nisto), mas se formos a 

ver, soluções são pouco discutidas. Todos os 

nascidos a partir de 2001, nunca assistiram a 

um ano em que não houvesse a extinção de 

uma espécie, uma catástrofe natural de 

grandes proporções, problemas humanos 

provocados pelas alterações do clima. Poderá 

ser discutível, mas eu diria que esta geração 

será a melhor para o diálogo acerca deste tema.  

Se era mais fácil ou mais difícil do que temas de anos anteriores, diria que é muito relativo. Na 

verdade, uma coisa que o Parlamento dos Jovens não falha é na escolha adequada de cada 

tema tendo em conta a situação económica, social e política não só em Portugal como no resto 

do mundo, em cada ano. Não se trata de uma competição relativamente a edições anteriores, 

logo penso que o nível de dificuldade nunca interessa. Interessa sim a busca de soluções, a 

mudança, enfrentar a realidade. 

«E quanto ao funcionamento na escola? Adesão? Quais foram todos os processos até à sessão 

distrital?» 

Não sei se é pelo Projeto em si, mas a minha escola costuma ter sempre uma grande adesão, 

ao nível do ensino secundário. Este ano houve no total 5 listas, ou seja, 50 deputados. 

Bastante impressionante! Cada lista poderia apresentar três medidas. Após uns dias de 

campanha, e de um debate entre todas, ocorreu uma votação envolvendo todos os alunos do 

ensino secundário. Determinadas as medidas vencedoras, elegeram-se os três representantes 

a nível escolar: dois membros efetivos e um suplemento (jornalista, que seria responsável pela 

elaboração de uma reportagem sobre esta iniciativa, a enviar à organização, para concurso 

nacional). Uma verdadeira experiência política! 

O mais engraçado, a par de todo o processo mais formal, foi a oportunidade de travar amizade 

e conhecer melhor colegas que antes desconhecíamos. 



«Realmente, um verdadeiro “mini 

governo”! Mas conta-me mais, a seguir, 

a sessão distrital, como correu?» 

Como hei-de começar? Foi aqui que 

obtivemos o nosso primeiro “cheirinho” 

de como funcionaria uma sessão 

nacional, o que ainda nos motivou mais 

para conseguir esse nosso objetivo: 

representar o distrito na Assembleia da 

República. Todas as escolas tiveram a 

oportunidade de apresentar as 

respetivas medidas, procedendo-se a 

uma votação para eleger um projeto 

base. A partir daí, formavam-se comissões onde eram elaboradas propostas de alteração ou de 

eliminação de determinadas medidas. Após a formação do projeto final, cada escola tinha a 

oportunidade de votar nos estabelecimentos de ensino que se demonstravam mais capazes de 

defender a visão distrital acerca do tema, no parlamento. 

Para além desta organização semelhante ao da «casa da democracia», que experienciávamos 

pela primeira vez, é importante denotar outros aspetos que assistimos. Um deles é que nem 

sempre as nossas opiniões serão entendidas pelos outros e que devemos respeitar as 

ideologias contrárias às nossas. A negociação e a procura de consensos constituem o cerne da 

atividade política. A capacidade de interação/relacionamento social de cada um de nós foi 

crucial, para o sucesso obtido nesta fase. 

«Bem, mas se estás agora a escrever esta reportagem, então é porque a tua escola foi uma das 

selecionadas para representar o teu distrito na sessão nacional. Como correu? A Assembleia da 

República é assim tao impressionante? E o parlamento?» 

Sede do parlamento português desde 1834, o Palácio de S. Bento é sem dúvida um marco 

arquitetónico português, bem como o símbolo da democracia. É bastante impressionante toda 

a experiência que nos foi proporcionada dentro destas portas. Todos os deputados eleitos nos 

diferentes distritos, foram divididos em diferentes comissões, onde foram eliminadas, 

alteradas e votadas as principais medidas, que posteriormente seriam discutidas na sessão 

parlamentar. Enquanto decorriam estes debates, os jornalistas fizeram uma visita guiada ao 

palácio de São Bento. No final de todos os trabalhos, fomos surpreendidos com uma peça de 

teatro. 

No dia seguinte, realizou-se o debate 

parlamentar, onde os deputados tiveram a 

oportunidade de entrar em contacto com 

representantes do estado e de diferentes 

partidos políticos. Através de uma 

discussão saudável e enriquecedora, foi 

possível elaborar o documento final, que 

culmina todo o esforço e dedicação dos 

alunos das quatrocentas e setenta e quatro 

escolas participantes, durante as várias 

fases na edição de dois mil e dezanove.  



Satisfação e sensação de dever cumprido, foram os sentimentos dominantes no fechar desta 

sessão. No entanto há que reconhecer e agradecer a todos os participantes, direta ou 

indiretamente neste projeto. 

Primeiro, deixo um grande voto de aprovação a todos os que estão envolvidos no Parlamento 

dos Jovens, desde pais, professores, diretores de escola, membros do governo, funcionários da 

assembleia, por acreditarem que os jovens tem o poder e o dever de fazer a diferença e por 

nos deixarem a cargo discutir algo tão importante como as alterações climáticas. Por fim, 

gostaria de agradecer aos meus colegas, tanto deputados como jornalistas. Sinto-me 

orgulhosa de todo o trabalho desenvolvido, não só por nós, que chegamos à sessão nacional, 

como também por todos os colegas que não o conseguiram. Tal como foi dito por muitos no 

debate final, mostramos que não somos a “geração rasca”, mas sim a geração que se 

desenrascou. 
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