
Reportagem Parlamento dos Jovens

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República,

dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Fazem

parte escolas do ensino público e particular do

Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da

Europa e de Fora da Europa.

O grande culminar do Programa é a realização anual

de duas Sessões Nacionais na Assembleia da

República, onde é realizada a Recomendação final

sobre o tema deste ano.

Este ano, após dois anos de interrupção, este projeto retoma presencialmente e, na

nossa escola, são feitas duas listas - a lista A e a lista B -, para combater “O impacto da

desinformação na democracia”.

Formadas as listas, tivemos uma palestra sobre o

projeto “Parlamento dos Jovens” e sobre o tema desta

edição (“O impacto da desinformação na democracia”),

com o deputado da Assembleia da República José Rui

Cruz. Após uma semana de campanha eleitoral, os

nossos alunos foram às urnas eleger a lista que achavam

mais capaz - a lista B.

No dia 26 de janeiro de 2022, ocorreu a Sessão

Escolar, com os objetivos de aprovar o Projeto de

Recomendação da escola; eleger os deputados para representar a escola na Sessão

Distrital; eleger o candidato à Mesa da Sessão Distrital/Regional; e, por fim, escolher um

tema para debate na edição do Programa Parlamento dos Jovens do próximo ano.

A nossa Sessão Escolar foi dirigida por 3 deputados: um Presidente (Francisco

Morais), um Vice-Presidente (Juliana Gomes), e um Secretário (Martim Coelho), que nos

orientaram a eleger os 3 deputados para a Sessão Distrital (Maria João Silva, Martim

Coelho e Inês Gomes), um deputado candidato à Mesa Distrital (Francisco Morais), e a



votar na proposta final de tema para a edição seguinte, “Que direitos humanos para as

minorias?”.

48 dias depois, estes três deputados seguem com destino a Viseu, para representar

a Escola Secundária de Santa Comba Dão na Sessão Distrital, na Escola Superior de

Tecnologia e Gestão de Viseu. Nesta sessão, os deputados efetivos tiveram de explicar as

suas medidas e as razões pelas quais as estão a apresentar, e puderam fazer perguntas ao

deputado João Azevedo.

No final da sessão, foram eleitos os 6

deputados para representar o círculo

eleitoral de Viseu na Sessão Nacional

(Sebastião Henriques e Léonard Murys -

Escola Secundária Alves Martins; Bruno

Almeida e Inês Ferreira - Escola

Secundária de Nelas; Maria João Silva e

Martim Coelho - Escola Secundária de

Santa Comba Dão). Destes 6

deputados, o Sebastião Henriques foi o

escolhido como porta-voz do círculo para a Sessão Nacional.

A 30 dias do mês de maio, os 120 deputados eleitos nas respetivas Sessões

Distritais/Regionais vão, finalmente, reunir-se na Casa da Democracia. No primeiro dia,

decorrem as reuniões das Comissões, para ser aprovado um Projeto de Recomendação.

No final deste dia, tivemos um momento cultural, para relaxarmos e nos prepararmos

mentalmente para a Sessão Plenária do dia seguinte.



Esta grande Sessão é o “evento” pelo qual todos aguardamos onde é aprovada a

Recomendação do Parlamento dos Jovens a nível nacional. O texto que resulta do debate e

votação em Plenário passa a constituir a Recomendação do Parlamento dos Jovens à

Assembleia da República. É este texto que é entregue ao Presidente da Assembleia da

República, Augusto Santos Silva.

Para acabar a minha reportagem, queria relembrar

que somos nós, jovens, os políticos de amanhã. O

futuro do País depende das nossas ideias e

vontade de querer mudar a nossa sociedade. Isto

implica discutir opiniões, defendê-las, enquanto

ouvimos as dos outros e as respeitamos. É isto a

democracia e é incrível podermos ter a

oportunidade de a viver, mesmo que seja por dois

dias.

Viva ao Parlamento dos Jovens! Viva a

Democracia!

Inês Gomes
11º ano
Escola Secundária de Santa Comba Dão
Viseu


