
Parlamento dos Jovens – Sessão Nacional 

Alexandre Mira, Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão 

 

Nos dias 30 e 31 de maio, decorreu mais uma Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens na Assembleia da República, evento este que contou com a participação e 

representação pelo Círculo Eleitoral de Faro de uma delegação de alunos da Escola 

Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi sob o tema “O Impacto de Desinformação de Democracia” que os jovens 

deputados eleitos de todo o país se debruçaram no decorrer de mais uma edição do 

Parlamento dos Jovens. Esta iniciativa que já conta com mais de 20 edições e que tem 

como principal objetivo educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação 

cívica e política, decorreu ao longo de todo o ano letivo tendo sido realizadas 

previamente as Sessões Escolares e Distritais. No círculo eleitoral de Faro foram eleitos 

6 deputados, 2 dos quais da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes. Foi ainda 

escolhido porta-voz do círculo para a Sessão Nacional o colega Francisco Marreiros. 

 

Delegação da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes 



 Nos dias 30 e 31 do passado mês de maio reuniram-se na casa da democracia 

todos os deputados eleitos pelos respetivos círculos eleitorais, com fim a debater os 

Projetos de Recomendação de cada distrito, para poder ser apresentada ao Governo 

uma proposta consolidada de todas as medidas escolhidas pela Assembleia de jovens 

deputados. Para tal, decorreram durante toda a tarde do dia 30 os trabalhos nas 

comissões; nesta fase, o principal objetivo foi analisar as medidas dos diferentes 

distritos de forma detalhada tentando encontrar uma proposta que agradasse a todos 

os presentes na comissão. Junto com o círculo eleitoral de Faro ficaram os círculos de 

Beja, Lisboa, Porto e Madeira. O projeto escolhido pela Comissão 1 (na qual se 

encontravam os deputados do Algarve) foi o de Beja, tendo sido trabalho sofrendo 

alterações consoante os interesses de cada grupo. 

No dia seguinte, e já com as medidas de cada comissão reunidas, juntaram-se na 

Sala do Plenário todos os deputados para se discutir qual o projeto que deveria ser 

apresentado ao Governo. Após a abertura solene com os discursos do Presidente da 

Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva e da Ministra Adjunta e dos Assuntos 

Parlamentares, Dra. Ana Catarina Mendes e do Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência, o Deputado Alexandre Quintanilha, deu-se início aos trabalhos. A sessão 

Plenária foi dirigida pela Mesa da Assembleia presidida pelo colega Daniel Vicente 

Peroba, do círculo eleitoral do Porto, eleito previamente. Durante a sessão foram 

discutidas as medidas dos diferentes círculos num debate marcado pelos argumentos e 

objeções dos deputados. Estiveram também presentes na Sala do Plenário a equipa de 

jornalistas que tinham como função documentar todo o processo. 

Deputados do Círculo Eleitoral de Faro Comissão 1 



 

 

Concluídos os trabalhos e arranjado o Projeto de Recomendação para ser 

apresentado ao Governo, procedeu-se ao encerramento da sessão com os discursos dos 

porta-vozes de cada círculo eleitoral seguindo-se os discursos do Presidente e da Vice-

Presidente da Mesa. A meio do dia teve ainda lugar uma conferência de imprensa com 

o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha, na 

qual foi questionado sobre diversas temáticas, desde a organização atual do sistema 

educativo português à saúde mental, passando por temáticas como a maioria absoluta 

do Partido Socialista na atual composição da Assembleia da República e o consequente 

garante de uma verdadeira democracia em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares na Abertura Solene da 
Sessão Plenária 

Intervenção do deputado Francisco Marreiros 



No decurso de toda a Sessão Nacional, tiveram lugar diversas atividades dirigidas 

aos jovens deputados, jornalistas e professores, como momentos culturais e de 

convívio. Um deles, que decorreu na Sala do Senado, contou com a participação da 

Lisbon Film Orchestra numa espetáculo musical em que soaram conhecidos temas e 

bandas sonoras de filmes, tal como Can You Feel The Love Tonight, de Elton John. 

 

 

Não sendo a primeira vez que o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes 

Lopes participa no Parlamento dos Jovens conseguindo alcançar excelentes resultados, 

prevê-se que esta não seja a última e que nas próximas edições desenvolva um trabalho 

tão bom quanto nas anteriores.  

 

 

Alexandre Mira, 11º Ano 

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão 

Círculo Eleitoral de Faro 

Momento cultural na Sala do Senado 


