
Parlamento dos Jovens 2022 

A experiência Algarvia 

 
A sessão nacional do Parlamento dos Jovens, neste presente ano, teve lugar no Palácio 
de São Bento, em Lisboa, durante os dias 30 e 31 de maio. Em representação do 
Algarve e da Escola Secundária Júlio Dantas, deslocaram-se desde Lagos os alunos 
Iara Martins, Miguel Ribeiro e Ana Duarte, acompanhados pela professora Clara Rato.  
 
O início desta viagem deu-se durante a madrugada do dia 30. A equipa lacobrigense foi 
primeiramente transportada por um transfer até Beja, onde posteriormente passaram a 
partilhar autocarro com os seus colegas algarvios e alentejanos. 
Sentados na cauda do autocarro e agora junto todo o círculo eleitoral de Faro, em debate 
leve, mas apaixonado, os jovens deputados algarvios discutiram a questão que 
pretendiam apresentar aos deputados da mesa, mais tarde no Parlamento. Este debate 
levou a reflexões acerca de diversos temas, procurando compreender a correlação 
efetiva entre a veracidade e a subjetividade humana. 
Embalados pela discussão saudável e pelo oscilar do autocarro, o círculo de Faro 
rapidamente chegou ao Palácio de São Bento, pronto para a sessão nacional, pelas 
13h00. 
 

 
 

Após uma breve espera na fila, passaram pela segurança e dirigiram-se à zona de boas-

vindas, seguida por um breve lanche, enquanto aguardavam pelo início das reuniões. 

Durante este processo, alguns jovens deputados foram abordados e entrevistados. 

 

   



De seguida, por volta das 14h00, deu-se o início da primeira parte das reuniões das 

Comissões. Neste debate, os jovens discutiram os Projetos de Recomendação  

aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob orientação de Deputados da Assembleia 

da República. 

 

Este processo foi então interrompido para ser feito um intervalo de 30 minutos para 

lanchar.  

Por volta das 16h30 iniciou-se a segunda parte das respetivas reuniões, permitindo a 

redação final do projeto de recomendação da Comissão, um projeto com medidas de 

vários círculos, alteradas ou inalteradas, e a seleção das perguntas aos Deputados da 

Assembleia da República a apresentar no dia a seguir no Plenário. 

 

 

 



Encerradas as Reuniões das Comissões, todos os jovens deputados, professores, 

jornalistas e deputados da Assembleia da República, tiveram direito a um momento 

cultural. 

 

Após o mesmo, o dia 30 de maio no Parlamento dos Jovens encerrou-se com um jantar 

em buffet, por volta das 19h30.  

Terminado o jantar, o círculo eleitoral de Faro deslocou-se, com os seus companheiros 

alentejanos, até ao Inatel Oeiras para lá descansar e preparar-se para o dia seguinte. 

Durante a viagem de autocarro até ao alojamento os círculos de Beja, Faro e Évora 

cantaram em harmonia Fado, cantigas alentejanas e, até, o Hino Nacional. Toda a gente 

aparentava estar feliz e realizado com a ordem dos trabalhos e os seus resultados 

durante esta segunda-feira. 

  



Sem demoras, no dia seguinte, 31 de maio, os jovens deputados arrumaram as suas 

malas recém-abertas, tomaram o pequeno-almoço no Inatel Oeiras e entraram no 

autocarro com destino ao Palácio de São Bento. Pelas 9h30 deu-se a chegada, já mais 

familiar, das delegações.  

 

 

 

Toda a gente se reviu e cumprimentou, dando então a mesa por aberta a Sessão 

Plenária por volta das 10h30, contando com as intervenções de Augusto Santos Silva, 

Ana Catarina Mendes e Alexandre Quintanilha. Seguiu-se o período de perguntas aos 

Deputados da Assembleia da República que se deram por presentes. Durante este 

período esclareceram-se, ou não, as perguntas trazidas por cada círculo eleitoral.  

 

 



 

 

Encerrado o momento para perguntas, deu-se então o Debate da Recomendação que 

seria posteriormente apresentada à Assembleia da República, correspondendo ao tema 

“O Impacto da Desiformação na Democracia”. Esta tarefa iniciou-se às 11h30 e deu-se 

por terminada por volta das 13h. Hora à qual foram dispensados os jovens deputados 

para poderem almoçar e refletir acerca da matéria.  

 

 

 



De barriga cheia e argumentos preparados, pelas 14h00 retomou-se o debate, ao longo 

do qual se ouviram as vozes dos deputados algarvios Francisco Martins, porta-voz do 

círculo de Faro, e Iara Martins, deputada do mesmo círculo.  

Algumas mudanças, anulamentos e adições à Recomendação foram votadas, tendo 

algumas sido aceites, outras rejeitadas.  

Por volta das 17h, com atraso, deu-se a conclusão do debate e a seguinte votação final 

global da Recomendação.  

 

 

 

Após o encerramento dos trabalhos e, assim, desta Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens, em harmonia e grande número, os jovens deputados e sua companhia, 

apaixonadamente cantaram o Hino Nacional. Não houve quem não colocasse a mão ao 

peito, nem quem não se sentisse realizado face a estes dois dias de exerção do seu 

poder político e, acima de tudo, pensante. 
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