
Parlamento dos Jovens 2019  

Pelo quarto ano consecutivo, o CEF 

seguiu o caminho até á Assembleia da 

República no Âmbito do projeto 

Parlamento dos Jovens. O tema deste 

ano insidia sobre o tema atual das 

alterações climáticas tendo sido 

nomeado como “Alterações Climáticas 

Reverter o Aquecimento Global”.  

O caminho até á fase nacional começou 

com a sessão escolar onde as quatro 

listas propostas inicialmente: A,B,C e D 

foram a debate sendo eleitas as 

medidas e os deputados que iriam 

passar á sessão distrital. 

A fase distrital, que decorreu no Sardual, 

começou com uma sessão de abertura, 

onde discursaram várias entidades 

como a Diretora regional do IPDJ, o 

Presidente da Câmara do Sardual, 

Hugo Costa deputado á Assembleia da 

República e o delegado regional da 

educação da LVJ. Seguiu-se um 

período de perguntas onde os jovens 

deputados tiveram a oportunidade de 

perguntar ao representante do 

parlamento português questões 

relacionadas com o tema do projeto ou 

outras sobre o funcionamento da casa 

da democracia. 

Acabado este período introdutório á 

sessão distrital, as escolas participantes 

do distrito de Santarém apresentaram o 

seu projeto base. Depois de uma 

pequena pausa, deu-se início ao 

período de debate onde as escolas 

participantes, com o papel de 

deputados, esclareceram as dúvidas 

dos restantes colegas elegendo-se, 

assim, de seguida o projeto de 

recomendação do distrito de Santarém 

á sessão Nacional. O projeto de CEF 

recolheu 18 votos, oque não chegou 

para bater o resultado de 27 votos do 

projeto de recomendação da escola de 

Alcanena, que ficou assim o projeto do 

nosso distrito a ser levado á Assembleia 

da República em maio.  

Com a tarde para melhorar este projeto 

base, que passou a ser constituído por 

cinco em vez das iniciais três medidas, 

temas como os transportes públicos, a 

redução do consumo da eletricidade e 

as florestas estiveram na base da 

elaboração das medidas que constavam 

no projeto. 

Com a aprovação do projeto final, 

elegeram-se de seguida as escolas a ir 

representar o distrito á sessão Nacional 

e a última etapa deste caminho. O CEF, 

foi assim, a primeira escola eleita com 

17 votos seguindo-se a escola de 

Alcanena e de Mação que rumaram á 

casa da democracia até onde levar o 

nome do distrito de Santarém. 

Foi então, nos passados dia 20 e 21 de 

maio, que os alunos Gonçalo Gomes, 

Jacinto Pedro e Maria João Nunes, 

deslocaram-se á capital para 

representar o distrito de Santarém no 

Parlamento, tal como escolas de todos 

os restantes distritos do país, regiões 

autónomas e escolas vindas da Europa 

e fora da Europa. 

Durante dois dias os jovens deputados 

tiveram a oportunidade de 

desempenhar a verdadeira função de 

um deputado á assembleia da república.  



No primeiro dia, em trabalho de 

comissão o projeto de Santarém venceu 

como o projeto a levar á sessão 

plenária, da comissão 4 em que estava 

inserido, que se realizou no dia 21 de 

maio. De seguida no final dos trabalhos, 

os participantes foram presenteados 

com uma sessão cultural e depois de um 

jantar voltaram ao hotel para descansar, 

pois tinham pela frente um longo dia de 

trabalhos no dia seguinte.  

Já na sessão plenária, durante a manhã, 

os jovens deputados fizeram uma 

sessão de perguntas a deputados de 

cada partido político representado no 

plenário e de seguida começaram o 

debate para construírem o melhor 

projeto de recomendação que será 

debatido pelos deputados na 

Assembleia da República. Á tarde 

votaram-se as propostas e elegeu-se 

assim o projeto de recomendação final.  

No final da experiência os alunos 

voltaram a casa com novas vivências e 

experiências, assim como ficaram 

motivados em dar continuidade ao 

projeto e trabalhar para levar o CEF pelo 

5º ano consecutivo á Assembleia da 

República. 


