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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS PRESENTE NA 

SESSÃO NACIONAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS 2019 

 

O Inicio 

POR BRUNO COSTA 

Nos dias 20 e 21 de maio de 2019, decorreu, 
na Assembleia da República, a Sessão 
Nacional do Parlamento dos Jovens.  Tendo 
como tema “Alterações Climáticas- reverter 
o aquecimento global.”, os alunos de escolas 
de todo o país – incluindo os arquipélagos 
dos Açores e da Madeira, inclusive,  a 
participação de outras escolas de dentro e 
fora da Europa, como da Inglaterra e dos 
Estados Unidos, o que demonstra a 
globalidade deste projeto. Estes mesmo 
juntaram-se para discutir as propostas (já 
debatidas e escolhidas na sessão distrital) 
com o objetivo de eleger dez propostas que 
refletissem o trabalho por eles feito ao longo 
do ano no sentido de arranjar uma maneira 
de salvar o nosso planeta 
Após várias horas de viagem, e paragens 
para permitir a entrada de alunos dos 
distritos do Porto e de Aveiro, fomos 
recebidos no Palácio de São Bento. Por volta 
das 14h começaram as reuniões das 
Comissões. Aqui, as três medidas inseridas 
no Projeto de Recomendação de Viana do 
Castelo (medidas estas aprovadas na 
Sessão Distrital) foram apresentadas e 
discutidas, tal como as restantes medidas de 
todos os outros Projetos de Recomendação 
da Comissão sendo o Projeto de Viana do 
Castelo o escolhido. 
Enquanto os nosso deputados debatiam nas 
comissões, por volta das 15h30, os 
jornalistas tiveram direito a uma visita guiada 
pela Assembleia da República, pelo que 
pudemos conhecer um pouco mais sobre a 
Sala dos Passos Perdidos e a Sala das 
Sessões, onde se iria realizar a tão 
importante sessão final do dia seguinte. 
Após o fim da visita, os jornalistas 
regressaram às comissões onde 
continuaram a assistir e a tirar notas. 
No final de tudo fomos levados para Sala do 
Senado onde assistimos a uma peça de 
teatro sobre a dependência pela internet, 
interpretada pelos atores Rodrigo Paganelli, 
Sara Barradas, Sara Brás e Flávio Gil, que 
deu para descontrair e rir um bocado. 
Depois do Programa Cultural fomos jantar 
para 
um espaço com algumas roulottes para 
comermos o que quisermos. Após jantar 
fomos levados para a Pousada da 
Juventude do Parque das Nações onde 
pernoitámos. 

Os três alunos que representaram a EBS Barroselas na sessão nacional do 

Parlamentos dos Jovens-Bruno Costa (repórter), Beatriz Costa e Pedro Moreira 

O Dia D 

No dia seguinte, acordamos, tomamos o 
pequeno-almoço e regressamos à 
Assembleia da República para iniciarmos a 
tarefa chave deste Parlamento dos Jovens 
que é a escolha das medidas que serão 
apresentadas aos nossos deputados da 
Assembleia da República. 
Começámos a manhã com a abertura 
solene do Plenário, na Sala das Sessões, 
com um discurso do Vice-Presidente da 
Assembleia da República, Jorge Lacão e 
mais alguns dos presentes como o 
Presidente da Comissão de Educação e 
Ciência , Alexandre Quintanilha e o 
Secretário de Estado Adjunto e da 
Mobilidade, José Mendes 
Quando já estavam todos presentes e 
enquanto chegavam os deputados, o 
presidente da mesa abriu solenemente a 
sessão plenária com um breve discurso.  
Quando todos os deputados já tinham 
chegado, dirigiu-se cada um ao seu 
respetivo lugar, que estaria reservado em 
frente da mesa. 

. Dado que estavam todos presentes, cada 
círculo começou por fazer a sua pergunta 
ao deputado indicado na lista que seria 
fornecida a cada um com as perguntas e os 
deputados a que deveriam ser feitas. 
Enquanto isto, os jornalistas dirigiram-se 
para a Sala de imprensa onde teriam uma 
palestra com o Presidente da Comissão de 
Educação e Ciência, Alexandre 
Quintanilha, onde pudemos fazer algumas 
perguntas sobre o tema. 
Entretanto, chegou a hora do almoço. 
Depois do almoço a sessão plenária 
continuou, e procedeu-se às votações para 
eleger o projeto que seria apresentado aos 
deputados da Assembleia da República. 
Com o projeto base elaborado, este foi lido 
e, de seguida, foram entregues os diplomas 
aos deputados, numa breve cerimónia, 
dado que, os dos jornalistas teriam sido 
distribuídos durante a sessão. Encerrada a 
sessão, Dirigimo-nos todos para os 
autocarros que nos deixaram nas nossas 
cidades. 
 


