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Parlamento dos Jovens 
O QUE É? 

 

 O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 

de junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida 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 tem como objetivos: 

• Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; 

• Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que 

afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder político; 

• Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão 

da Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os 

cidadãos portugueses; 

• Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

Este programa está dividido em 3 fases: 

1ª Fase -  NA ESCOLA  

• Debate do tema proposto anualmente. Pode ser realizado apenas internamente 

ou com convidados (entidades locais, especialistas,etc). A Escola pode também 

organizar um debate especial, convidando um Deputado da Assembleia 

da República (AR), desde que este tenha lugar à segunda-feira e o convite seja 

dirigido à Coordenação nos prazos definidos no calendário;  

• Processo eleitoral, onde se inclui a formação de listas candidatas à eleição de 

deputados; 

• Eleição dos deputados às Sessões Escolares para aprovação dum Projeto de 

Recomendação da Escola e eleição dos respetivos representantes às Sessões a 

nível distrital ou regional  

 2ª Fase - NO DISTRITO OU REGIÃO AUTÓNOMA: 

• Sessões distritais/regionais, onde se reúnem os deputados que representam as 

escolas de cada distrito, ou Região autónoma, para aprovar as Recomendações a 
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submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e eleger os deputados que 

os irão representar nesta Sessão. 

3ª Fase - NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: 

• Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens onde se reúnem os deputados que 

representam os eleitos em cada distrito ou Região Autónoma, onde se aprova, 

após debate em Comissões e Plenário, a Recomendação final sobre o tema. 
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Sessão Escolar 
COLÉGIO DE LAMEGO 

 

  

No Colégio de Lamego, tudo começou com a formação de uma única lista 

elaborada pelos alunos do 10ºano, no final do 1º período. Após algumas reuniões e árduas 

horas de trabalho, conseguimos elaborar medidas que foram ao encontro do tema 

debatido e igualmente controverso da atualidade: “Alterações Climáticas”. No dia 14 de 

janeiro, realizou-se a Sessão Escolar na qual debatemos as medidas já elaboradas, na lista 

do Básico e Secundário. Posteriormente procedeu-se à elaboração de forma objetiva do 

projeto de recomendação que seria levado pelos deputados eleitos (João Mota Alves, 

Maria Ana Rodrigues e Bernardo Rocha) à Sessão Distrital em Viseu. 
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Sessão Distrital 
VISEU 

 

No dia 18 de março os deputados eleitos na sessão escolar deslocaram-se ao 

Instituto Politécnico de Viseu com o objetivo de defenderem o projeto de recomendação, 

resultante do consenso de todos os deputados envolvidos na sessão escolar. 

Os deputados ambicionavam chegar à fase da Sessão Nacional, no entanto o mais 

importante era, em conjunto com os colegas de outras escolas do distrito, elaborarem o 

projeto que melhor defendesse os seus ideais relativamente ao tema proposto. No fim do 

dia, os deputados regressaram felizes, porque além de terem incluído algumas das suas 

medidas no projeto de recomendação, foram eleitos para participarem na Sessão 

Nacional. João Mota Alves e Maria Ana Rodrigues foram eleitos como deputados efetivos, 

sendo Guilherme Almeida o porta-voz eleito para representar o distrito de Viseu na capital. 
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Sessão Nacional 
LISBOA 

 

1º dia: 

 Acompanhados pela professora Ascensão Amaral, os alunos João Mota Alves e 

Maria Ana Rodrigues – deputados efetivos -, bem como a aluna Ana Luísa Pinto– jornalista 

-, chegaram, no dia 20 de maio, à Assembleia da República. Após a chegada, começaram 

os primeiros contactos com outros jovens, professores e funcionários da Assembleia da 

República, que distribuíram os vários cartões de identificação e deram as indicações 

necessárias a todos os participantes. 
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Depois dos participantes se ambientarem, começaram a debater sobre os projetos 

de recomendação de cada distrito, nas reuniões das Comissões. Os jovens deputados do 

Colégio de Lamego, pertencentes ao Círculo de Viseu, ficaram na 3ª Comissão, na Sala 3.  

 Após terem sido apresentados os diversos projetos de recomendação, os 

deputados pronunciaram-se acerca de algumas medidas e, após este processo de debate 

na generalidade, estes votaram no projeto de recomendação que mais correspondia e 

que seria, em seguida, detalhadamente analisado - o Projeto de Recomendação de Viana 

de Castelo. 

Sucedeu-se, então, o período de debate na especialidade, com o propósito de os 

jovens estudantes aperfeiçoarem o projeto selecionado. Por fim, os deputados 

selecionaram as perguntas que fariam, no dia seguinte, aos deputados dos vários grupos 

parlamentares. 
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 Enquanto os deputados se encontravam nas comissões, os jornalistas foram 

convidados a realizar uma visita guiada pelo magnífico Palácio de São Bento, que, em 

tempos foi um mosteiro. Hoje em dia e após as devidas remodelações, é a sede do 

Parlamento português. 

 Primeiramente, visitamos a Sala dos Passos Perdidos e consequentemente, 

visitámos a Sala das Sessões que é fruto do projeto de reconstrução vanguardista do 

arquiteto Ventura Terra, elaborado após esta ter sido atingida por um incêndio em 1895, 

que a destruiu completamente. Nesta sala assistimos ainda a um momento explicativo do 

guia no qual conseguimos perceber melhor o funcionamento da Assembleia da República, 

as suas funções, a disposição dos deputados nas bancadas orientadas em semicírculo e as 

hierarquias. Este foi certamente um momento bastante enriquecedor para todos os que 

a ele assistiram uma vez que permitiu aumentar os conhecimentos acerca daquela que é 

considerada a sala mais pública do país. 
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Finalizados as medidas dos projetos de recomendação de cada comissão e a visita 

guiada dos jornalistas, foi altura de deputados, jornalistas e professores seguiram para a 

Sala do Senado para assistirem a um momento memorável, protagonizados por o grupo 

“Geração Jovem”.  

Após o momento cultural, dirigiram-se ao Claustro do Palácio para desfrutarem de 

uma bela refeição. Este acabou por se revelar mais um momento de convívio entre jovens 

deputados e jornalistas. Posteriormente, os participantes e os acompanhantes 

descolaram-se para as hospedagens. 
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2º dia: 

 

 No 2º dia, depois de vivenciarmos o trânsito matinal lisboeta, voltamos para a 

Assembleia da República, onde decorreu a sessão plenária - o maior debate destes dois 

dias.  

A primeira parte focou-se nas perguntas de cada círculo aos deputados Ana Mesquita do 

PCP, Margarida Mano do PSD, Luís Monteiro do BE, Ilda Araújo do CDS-PP e Luísa Apolónia 

do PEV.  

No final da parte da sessão plenária fomos entrevistar os deputados para saber o que eles 

pensam sobre diversos assuntos. Coube à deputada do PSD responder à pergunta feita 

pela jornalista eleita do Colégio de Lamego: “Que fundamentes tem o Ministério da 

Educação para uma sobrecarga horária mais elevada, pendendo ser utilizada para algo 

mais útil?”-, à qual responde- “eu tenho uma opinião muito critica acerca do Ministério 

da Educação porque eu acho que este Ministério não se preocupou com as questões 

fundamentais da educação. E portanto, se as horas extraordinárias são necessárias para 

que os alunos fiquem sem aulas, ninguém pode criticar. Aquilo que me parece bastante 

criticável é que se tomem medidas abuso, como por exemplo, diminuir o número de 

alunos por turma. Abuso, isto é, as medidas consencientes tomadas na assembleia e não 

se tenha em conta que isso objetivamente vai precisar de mais professores. O que é 

preocupante é que nós tenhamos um corpo de professores muito envelhecidos e não 

estejamos muito preocupados em definir como é que vamos fazer.”  

 Na parte da tarde, depois do almoço, os deputados efetivos votaram para eleger 

as medidas para o projeto de recomendação final. Estes, recomendam à Assembleia da 

República a adoção das seguintes medidas: 

1. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de 

reunir o maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e 

sustentável dos recursos financeiros do Estado, de forma a que parte do capital 

utilizado em certas áreas seja para criar um fundo de investigação científica na 

área do ambiente e alterações climáticas. 

2. Promover concursos nacionais que visem o desenvolvimento de investigação, 

nomeadamente relacionados com temas como a agricultura celular, o 

aproveitamento de energia das ondas marítimas e baterias de flúor para os carros 

elétricos.  

3. Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos diversos 

setores económicos que não cumpram com as boas práticas ambientais 

estipuladas por lei. 
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4. Melhorar a gestão territorial, incentivando a reflorestação através de espécies 

autóctones e, aquando da limpeza dos terrenos florestais, definindo quotas 

mínimas de entrega de resíduos a empresas de produção de biomassa. 

5. Renovar o transporte: requalificar, reabilitar (quer ao nível de preço quer ao nível 

de veículos), fiscalizar e aumentar o número de veículos de transporte público, 

tornando-os “verdes” e acessíveis, a par da renovação e diminuição da frota 

estatal com vista à verdadeira revolução ecológica do transporte.  

6. Baixar a taxa do IVA de produtos avulso e aplicar uma taxa adicional a produtos 

embalados com várias camadas de materiais plásticos, de modo a diminuir o uso 

e a produção de plástico, não ultrapassando, assim, as necessidades básicas do seu 

acondicionamento. 

7. Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo 

doméstico, bem como produção de energia limpa, com recurso a equipamentos 

mais eficientes e substituição gradual do consumo de energias fósseis, com apoio 

estatal, tal como a diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos 

de forma sustentável e em equipamentos de produção de energia limpa.  

8. Reformular o imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa, 

aumentando as taxas de uma forma progressiva, em função das quantidades 

emitidas, e aplicar esta medida a todos os setores, nomeadamente, ao da 

agropecuária. 

9. Utilizar as receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que 

ultrapassem os limites de emissão de gases com efeito de estufa, para gerar 

incentivos económicos a laboratórios de investigação na área da proteção do 

ambiente.  

10. Criar o projeto “CO2” menos com o objetivo de diminuir, em proporção, a emissão 

do CO2 nas empresas, em Portugal, por exemplo, através da proibição da cedência 

de quotas da poluição, diminuindo, assim, a quantidade legal de GEE emitidos para 

a atmosfera segundo os Decretos-Leis n.os 39/2018, de 11 de junho, e 91/2017, 

de 28 de julho. 

 


