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SESSÃO NACIONAL DO BÁSICO 
 
 

NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 
 

DIAS 6 E 7 DE MAIO 
 
 
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, 

cujo programa anual se desenvolve desde 1995, tendo por objetivo incentivar o 

interesse dos jovens pela participação cívica e política, envolvendo as Escolas que se 

inscrevem até final de Setembro para participar em várias fases, concluindo-se os 

trabalhos nas Sessões Nacionais, que têm lugar no Palácio de São Bento.  

 

Nesta edição, a sessão destinada aos alunos do ensino básico realizou-se a 6 e 7 de 

maio. Participaram no programa Parlamento dos Jovens, ao longo do ano letivo 

2012/2013, 374 Escolas do ensino básico, representando todos os distritos e as 

Regiões Autónomas.  

 

Desenvolvimento do programa: Após uma fase de debate nas Escolas sobre o tema 

“Ultrapassar a Crise” e de um processo eleitoral interno que mobilizou cerca de 91 

269 alunos - número dos que integraram listas eleitorais, votadas nas Escolas por 87 

929 alunos - foram eleitos 1221 deputados às Sessões Distritais e Regionais em todos 

os distritos e nas Regiões Autónomas – que decorreram entre 18 de fevereiro e 12 de 

março. Nestas Sessões foram eleitas 63 escolas para participar na Sessão Nacional, 

cada uma com 2 deputados.  
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A Sessão Nacional, que teve lugar nos dias 6 e 7 de maio, representa o culminar deste 

trabalho, realizando-se em 2 dias: o primeiro destinado a reuniões em 4 Comissões, 

para debate na generalidade e na especialidade dos projetos de Recomendação 

aprovados nos círculos eleitorais, encerrando os trabalhos desse dia com o programa 

cultural, na Sala do Senado, com a atuação da Tuna “Master Classe” de Moimenta da 

Beira, que proporcionou aos jovens momentos de descontração e de divertimento.  

 

O segundo dia dedicado à Sessão Plenária com a participação de 130 jovens, contou 

com a presença do Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e 

Cultura José Ribeiro e Castro, que abriu solenemente a Sessão. 

 

Nesta Sessão, após um período de perguntas aos Deputados de todos os Grupos 

Parlamentares, os jovens debateram e aprovaram a Recomendação à Assembleia da 

República sobre o tema “Ultrapassar a Crise”.  

 

Neste segundo dia de trabalhos do Parlamento dos Jovens, teve ainda lugar, enquanto 

decorria a sessão, uma conferência de imprensa, durante a qual o Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura respondeu a perguntas dos 

jornalistas das escolas, cuja missão é a de preparar as reportagens para os jornais das 

respetivas escolas.  

 

A finalizar os trabalhos, o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e 

Cultura procedeu à entrega de diplomas aos participantes, tendo dado por encerrada a 

Sessão às 16h30. 


