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   O programa Parlamento dos Jovens,organizado pela 

Assembleia da República, tem como objetivo promover a 

educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo 

debate de temas da atualidade e destina-se aos alunos do 2º 

e 3º ciclos do ensino básico e secundário. Este programa é 

composto por três sessões: a sessão escolar, a sessão 

distrital e culmina com a realização da sessão nacional.  

   Foi com o espírito de interesse pelo debate sobre temas da 

atualidade, pela vontade de adquirir conhecimentos sobre 

assuntos que ainda desconhecemos e que ajudam na 

construção do nosso pensamento e ainda pelo enorme 

desafio que este programa nos propõe que, há anos, nos 

aventurámos nesta experiência magnífica. 

   Ao entrarmos (com o pé direito) neste importantíssimo 

projeto fomos transportados para um mundo diferente daquele 

em que vivemos no nosso dia a dia, e eis que somos, de 

repente, bombardeados por uma imensidão de palavras 

“complicadas”- comissões, plenário, deputados, jornalistas, 

votação, inflação, deliberação, projetos de recomendação, 

medidas, etc….  

   Este programa é uma excelente oportunidade para 

desenvolvermos o nosso espírito crítico e, para além da 

experiência inesquecível que ganhamos ao participar neste 

projeto, temos a oportunidade de trabalhar com outros jovens, 

com ideologias idênticas ou diferentes das nossas, o que é 

sempre enriquecedor. Iniciativas destas têm extrema 

importância para todos os jovens, uma vez que despertam o 

gosto pelo debate de ideias, fomentam a sua intervenção nos 

assuntos do país, tornando-os, assim, cidadãos mais 

preocupados com o mundo que os rodeia. É, sem dúvida, 

uma forma de nos aproximarmos da nossa política e de 

contribuirmos para uma melhor democracia. 

   Pensamos ser extremamente importante que os jovens se 

preocupem mais com a sociedade que os rodeia, ou seja, que 

tenham a consciência de que serão eles a futura voz do país, 

pelo que precisam de ser mais ativos na discussão dos temas 

que dizem respeito ao seu futuro, contribuindo assim para 

uma sociedade mais justa, mais fraterna e democrática. Esta 

relação “política/ jovens” precisa, todavia, de ser mais 

“trabalhada” e o programa Parlamento dos Jovens é, nesse 

aspeto, muito proveitoso e decisivo uma vez que contribui 

indiscutivelmente para a promoção e fomento do gosto pela 

política junto dos nossos jovens. 

   Foi com este espírito de curiosidade e com uma vontade 

inabalável de intervenção nos problemas da sociedade atual 

que os alunos da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de 

Alvaiázere se empenharam desde o início neste Projeto, 

conseguindo, assim, e pela primeira vez em 2015, chegar à 

Sessão Nacional. 

REPORTAGEM 
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   Esta aventura, que terminou no 

Palácio de S. Bento, começou em 

janeiro, com duas listas candidatas, a 

lista A e a lista B, com 20 jovens 

deputados, liderados pelos alunos 

Rodrigo Joaquim e Fábio David 

respectivamente. 

   A campanha eleitoral iniciou-se no 

princípio de janeiro, tendo assumido 

a vitória a lista B com 17 votos de 

vantagem. 

   Na sessão escolar, que decorreu 

no dia 23 de janeiro, após debate 

minucioso de todas as medidas 

propostas por cada uma das listas, 

foram selecionadas as três medidas 

a apresentar na Sessão Distrital e 

foram eleitos os três deputados que 

ali viriam a representar a escola. 

No dia 23 de fevereiro de 2015, os 

deputados Fábio David, Rafaelle Simões 

e Ricardo Joaquim participaram 

ativamente na Sessão Distrital que 

decorreu no IPDJ de Leiria, onde 

apresentaram e defenderam as suas 

medidas, que assentavam na ideia de um 

ensino mais justo e democrático. Esta 

sessão contou com a presença do Sr. 

Deputado da Assembleia de República, 

Pedro Pimpão, que prestou alguns 

esclarecimentos e respondeu a algumas 

questões dos jovens deputados.  

Nesta fase estiveram presentes 20 

escolas do distrito de Leiria, 

representadas por 60 deputados, sendo 

40 os efetivos e 20 os suplentes. Finda a 

sessão, foram eleitas 4 escolas, cada 

uma com 2 deputados e 1 jornalista, num 

total de 8 deputados e 4 jornalistas para 

representar o círculo de Leiria na 

Assembleia da República. A Escola Dr. 

Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere foi 

a escola mais votada para representar o 

distrito. Foi também desta escola uma 

das medidas que a Delegação de Leiria 

levou à Assembleia da República. 

Sessão escolar 

Sessão distrital 
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    No dia 25 de maio, alunos de todo o país, 

com a natural ansiedade e o nervoso 

miudinho próprio de quem tem 

responsabilidades à sua espera, rumaram à 

Assembleia da República, alcançando assim 

um sonho pessoal e, ao mesmo tempo,o 

objetivo final do Parlamento dos Jovens. 

   Os jovens deputados, jornalistas e 

professores foram recebidos com pompa e 

circunstância na Assembleia da República, 

onde receberam todas as informações 

necessárias para os dois dias de intensos 

trabalhos que tinham pela frente. 

   Seguidamente, iniciaram-se os trabalhos, 

com a distribuição de cada círculo em 

comissões, onde foram debatidas as 

medidas apresentadas pelos círculos e, por 

fim, se chegou aos projetos de 

recomendação a serem debatidos no dia 

seguinte. 

   O círculo de Leiria foi representado na 

Sessão Nacional pelos deputados Mateus 

Carvalho, Madalena Baptista, Fábio David, 

Rafaelle Simões, André Rodrigues, Pedro 

Brito, José Miguel Domingos e João António 

Mendes distribuídos pelas 2ª e 4ª comissões. 

Os deputados da Escola Dr. Manuel Ribeiro 

Ferreira, conjuntamente com 32 outros 

deputados, integraram a 4ª comissão, onde 

foram discutidos 6 projetos de 

recomendação. Os trabalhos desta comissão 

foram orientados pelas deputadas Ana Sofia 

Bettencourt do PSD e Rita Rato do PCP. 

   Findos os trabalhos deste primeiro dia, os 

participantes tiveram direito a um momento 

cultural e a um digno e merecido repasto, 

durante o qual puderam conviver e 

conhecerem-se melhor. 

 

   No dia 26, retomaram-se os 

trabalhos. Excecionalmente, porque 

se comemoravam os 20 anos do 

Parlamento dos Jovens, os deputados 

escolares tomaram os lugares dos 

verdadeiros deputados na magnífica 

Sala de Sessões. 

   A abertura solene do plenário foi 

feita pelo senhor vice-presidente da 

Assembleia da República Júlio 

Francisco Miranda Calha, cujas 

palavras elogiosas e de incentivo 

muito contribuíram para motivar os 

jovens parlamentares.   

   De seguida, os deputados Pedro 

Pimpão, do PSD; Pedro Delgado 

Alves do PS; Michael Seufert do CDS, 

Diana Ferreira do PCP; José Soeiro 

do BE e Heloísa Apolónia do  PEV 

deram o testemunho da sua 

experiência parlamentar e 

responderam a algumas questões que 

lhes foram dirigidas pelos jovens 

deputados e que incidiram 

principalmente sobre o estado do 

ensino em Portugal. 

   Durante a tarde os deputados 

analisaram as medidas e votaram as 

que viriam constituir o projeto de 

recomendação final que será 

apresentado à Assembleia da 

República. 

   Note-se que uma das medidas 

aprovadas na Recomendação à 

Assembleia da República (medida 

n.º4), saída desta Sessão Nacional, 

foi proposta pela Delegação de Leiria 

e inicialmente apresentada na Sessão 

Distrital pelos deputados de 

Alvaiázere, Fábio David, Rafaelle 

Simões, e Ricardo Joaquim. 

 

Ricardo Joaquim (jornalista) 

Sessão Nacional 


