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As 3 etapas do Parlamento dos Jovens 2009 

1. Sessão Escolar  

A Sessão Escolar foi a primeira etapa do 

projecto. Na Escola Secundária Manuel de 

Arriaga, esta sessão contou com quatro listas 

participantes, que no dia 20 de Janeiro se 

reuniram, após o período eleitoral que se 

antecedeu. No decorrer da sessão, as 

diferentes listas tiveram a oportunidade de apresentar as suas medidas e ainda realizar um debate 

sobre as vantagens e desvantagens das medidas que haviam elaborado. Seguiu-se, então, a votação 

de todas as medidas, ficando no Projecto de Recomendação as três mais votadas. Finalmente, o 

momento de, provavelmente, maior tensão para os jovens deputados, a escolha dos três que 

representariam a nossa escola na Sessão Regional, tendo sido as mais votadas: Graça Silva, Ana Garcia 

e Simone Rodrigues. Como suplente ficou a deputada Iara Rodrigues.   

 

2. Sessão Regional  

A Sessão Regional do Básico decorreu no tão aguardado dia 23 de Março, em que as jovens 

deputadas, acompanhadas pela professora Paula Menezes, se dirigiram à Assembleia Legislativa da 

RA dos Açores onde se encontravam os colegas das 14 escolas da região envolvidas no projecto.  

 

Campanha eleitoral e Sessão Escolar 

Sessão Regional na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

A comitiva dos Açores de chegada à AR. 

O Parlamento dos Jovens é uma esplêndida iniciativa da Assembleia da República (AR), que tem 

por objectivo permitir a participação de jovens, do 5.º ao 12.º ano, na actividade política do nosso 

país e dar-lhes a conhecer o funcionamento dos órgãos políticos, estimulando também a 

cidadania e a democracia. Dividido por três etapas, constitui um importante meio de divulgação e 

aprendizagem da vida política nacional.  
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A sessão iniciou-se com a apresentação da Mesa, 

presidida pelo Sr. Deputado Luís Fagundes que, de 

seguida, respondeu às curiosas perguntas colocadas 

pelos deputados. Seguiu-se a apresentação e debate 

na generalidade dos Projectos de Recomendação, que 

foram posteriormente votados, a fim de se eleger o 

Projecto base. O mais votado foi o da Escola Básica 

Integrada de Vila do Topo, da ilha de S. Jorge.  

Entretanto, chegara a hora do almoço e todos os 

deputados e professores acompanhantes recarregaram 

energias no restaurante do Hotel Faial.  

Já na Assembleia, durante a tarde, organizaram-se grupos de trabalho no âmbito de criar duas 

propostas de eliminação, alteração ou aditamento de medidas ao Projecto base. As nossas deputadas 

foram bastante participativas e empenhadas, tendo os colegas começado a aperceber-se das suas 

qualidades. Assim, de regresso à sala do plenário, a deputada Graça Silva, porta-voz do grupo, 

apresentou as nossas propostas, que, após algumas questões e comentários, acabaram por ser das 

mais votadas e pertencer ao Projecto de Recomendação dos Açores.  

Concluídos os trabalhos, chegou a hora de votar nas três escolas que melhor representariam os 

Açores na AR, tendo a nossa sido eleita, em conjunto com as Escolas Secundária Jerónimo Emiliano de 

Andrade e Domingos Rebelo. A somar, a nossa deputada Graça Silva foi eleita porta-voz dos Açores! 

Mais uma vez, a nossa escola teria uma óptima representação na Assembleia da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Projecto  

Iara, Simone, Ana e Graça  
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1. Sessão Nacional  

Lisboa recebeu-nos com alguma chuva e céu nublado, mas não foi motivo para entristecer a 

nossa comitiva, visto que se manteve 

bastante divertida. Depois de 

compras e passeios culturais pela 

capital, chegou o 1º dia da sessão, 

dia 20 de Abril, em que logo pela 

manhã, no centro INATEL, em 

Oeiras, se reuniu a comitiva dos 

Açores para ajustar algumas ideias 

relativas aos Projectos de 

Recomendação que teriam de 

comentar. Mais tarde, a chegada à 

AR, pelas 13h00, foi muito interessante, com a presença dos cerimoniosos guardas!  

 

Este 1º dia foi dedicado às reuniões das 4 comissões, cada uma com 7 escolas, que debateram 

entre si os seus Projectos de Recomendação. Na 1ª comissão, onde estava presente a comitiva dos 

Açores, os trabalhos iniciaram-se com a apresentação da Mesa, constituída por dois deputados, Luís 

Fagundes Duarte (PS) e a Ana Drago (BE), acompanhados pela assessora Cristina Tavares.  

 

Seguidamente, cada círculo apresentou os seus Projectos, sucedendo-se a fase do debate, que 

teve grande participação da nossa comitiva, quer ao defender o seu Projecto, quer ao questionar os 

restantes. Posteriormente, procedeu-se à eleição do Projecto de Recomendação base, tendo sido 

eleito o de Viana do Castelo. A apresentação das propostas de alteração e aditamento ocorreu de 

seguida, tendo os Açores apresentado duas propostas de aditamento, mas apenas uma foi aprovada. 

A comitiva dos Açores de chegada à AR. 

 

A comitiva dos Açores de chegada à AR. 

A 1ª comissão e Graça Silva no uso da palavra 

 

A 1ª comissão e Graça Silva no uso da palavra 
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Finalmente, elegeram-se as três melhores perguntas a serem apresentadas no dia seguinte aos 

deputados dos partidos políticos, das quais a dos Açores fez parte. 

Após a conclusão dos trabalhos, as delegações foram convidadas a lanchar no maravilhoso 

claustro do Palácio de S. Bento, tendo-se seguido a inesquecível actuação musical do grupo “Jovens 

Vozes de Lisboa”, na sala do senado. O final do dia foi marcado pelo jantar, servido na AR, e o 

regresso ao INATEL. 

 

 

 No 2.º dia da sessão, 21 de Abril, as delegações chegaram à AR pelas 10h00 e foram 

encaminhadas para a Sala do Senado, onde decorreram os trabalhos do dia. O Presidente da AR deu 

início à sessão, com a presença da 

coordenadora do Parlamento dos 

Jovens e da Ministra da Educação, que 

salientou que “ninguém está 

dispensado”, ou seja, todos os que 

participam desde o início são 

importantes, mesmo não estando 

presentes na sessão nacional. 

Mencionou ainda que, ao longo das sessões, pudemos aprender a integrar visões diferentes, 

distinguindo as nossas opiniões baseadas em emoção das baseadas em dados factuais.  

Iniciou-se, então, o período de perguntas aos Deputados dos vários partidos políticos, Odete 

João (PS), Magda Borges (PSD), João Oliveira (PCP), Abel Baptista (CDS-PP), Ana Drago (BE) e Heloísa 

Apolónia (PEV). 

  

 

O grupo “Jovens Vozes de Lisboa” 

 

O grupo “Jovens vozes de Lisboa” 

Abertura solene do Plenário  
 

Abertura solene do Plenário  
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Passo a relatar (de forma idêntica) a pergunta do círculo dos Açores e respectiva resposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante o resto do dia, os 128 jovens deputados trabalharam arduamente para, no final, 

aprovarem uma Recomendação à AR sobre o tema desenvolvido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não concordamos de todo com o regime ditatorial e apreciamos a democracia, que nos permite 

estar aqui hoje, a manifestar as nossas ideias. Contudo, pensa que seriam necessários os 

trabalhos de algum grupo com as mesmas capacidades de gestão financeira de Salazar? 

O Sr. Deputado João Oliveira (PCP) admitiu que, ao longo dos 50 anos de ditadura, Portugal 

pôde ter um acentuado desenvolvimento económico, mas salientou as imensas dificuldades de 

vida dos habitantes de então, chegando mesmo a recomendar uma obra relativa ao tema.  

 

 

 

Momento de votação 
 

Momento de votação 
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A sessão foi encerrada com as deliberações finais do Presidente da Mesa e do Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, que concedeu os diplomas à Mesa e aos porta-vozes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Parlamento dos Jovens terminou com mais uma actuação musical, desta vez de um grupo do 

2.º ciclo do Agrupamento de Escolas da Benedita, que cantou o Hino Nacional a quatro vozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento da sessão 

Momento de votação 

Actuação Musical – Hino Nacional a quatro vozes 
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 A minha pergunta 

  

 

 

 

 

 Outras perguntas  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência de Imprensa 

 

Conferência de Imprensa 

Receia que o descontentamento dos professores afecte o desempenho dos 

alunos? 

O Sr. Presidente pensa que “esse receio poderia existir”, porém, considera que “a 

maioria dos professores teve um grande respeito pelos alunos”. 

 

 

 

Receia que o descontentamento dos professores afecte o desempenho dos 

alunos? 

O Sr. Presidente pensa que “esse receio poderia existir”, porém, considera que “a 

maioria dos professores teve um grande respeito pelos alunos”. 

 

 

Quais os impactes da publicidade de fast-food 

no período de programas infanto-juvenis? 

“Na maior parte dos casos a televisão tem um 

impacto maior do que a própria escola”, pelo 

que “os jovens precisam de ter pessoas que os 

ajudem a descodificar determinadas 

mensagens que passam”. Referiu ainda que 

“se na televisão passassem mensagens que 

vêm contribuir para uma melhor alimentação 

dos jovens, seria o ideal”.  

 

Quais os impactes da publicidade de fast-food 

no período de programas infanto-juvenis? 

“Na maior parte dos casos a televisão tem um 

impacto maior do que a própria escola”, pelo 

que “os jovens precisam de ter pessoas que os 

ajudem a descodificar determinadas 

mensagens que passam”. Referiu ainda que 

“se na televisão passassem mensagens que 

vêm contribuir para uma melhor alimentação 

dos jovens, seria o ideal”.  

O que pode ser feito para pôr em prática o 

ensino democrático? 

 Relativamente a esta questão, o Sr. 

Presidente sugeriu que se deveria “dar 

mais autonomia às escolas”, de forma a 

permitir-lhes “por em prática a sua 

criatividade”, de acordo com os objectivos 

nacionais.  

 

 No decorrer da sessão plenária, os jornalistas tiveram uma conferência de imprensa com o 

Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, António Seguro, da qual exponho algumas das 

perguntas colocadas e respectivas respostas.   
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Assembleia da República, um local histórico – visita guiada 
 

Enquanto decorriam as reuniões das comissões, os jornalistas tiveram a honra de fazer uma 

visita a alguns espaços da AR, guiados pelo Sr. Marco Sargento. Abaixo, apresento os locais que 

conhecemos.  

 

Escadaria nobre  

Uma grande e bela escadaria, cujo projecto arquitectónico é de 

Ventura Terra, reformulado pelo arquitecto António Lino, que nos dá 

acesso a 8 portas. As suas paredes encontram-se decoradas por 

pinturas e os topos das portas por frontões triangulares com 

esculturas.  

 

Sala do Senado  

Foi inaugurada em 1867 pelo rei D. Luís I, representado ao fundo, num 

grande quadro.  

Actualmente, nela realizam-se reuniões de comissões, reuniões 

internacionais, colóquios e outros eventos, bem como as sessões do 

Parlamento dos Jovens.  
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Sala dos Passos Perdidos  

É uma sala ampla, obra do arquitecto Ventura Terra. 

Enriquecem-na pinturas de figuras outrora importantes do 

nosso país e um requintado estilo decorativo.  

A título de curiosidade, é assim designada pelo facto de 

antigamente ser utilizada como sala de espera, onde muitos 

aguardavam a sua conversa com Deputados/ membros do 

Governo. Como muitas vezes a sua espera era em vão, muitos 

“passos se perderam neste local”. 

Sala das Sessões  

Outra obra de Ventura Terra, inaugurada em 1903. Foi construída 

aquando da destruição num incêndio da antiga Câmara dos 

Deputados, desenhada por Possidónio da Silva.  

A estátua central representa a República e é da criação de Anjos 

Teixeira. A pintura acima desta, da autoria de Veloso Salgado, 

representa as Cortes Constituintes, que elaboraram a 1ª 

Constituição portuguesa.  

Esta sala destina-se às sessões plenárias, onde todos se sentam de 

acordo com a disposição previamente elaborada. 

 

 

 

Maqueta 
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E assim decorreu mais uma edição do Parlamento dos Jovens. 

Diversas experiências se viveram, novos caminhos se abriram e muitos 

amigos se conheceram. No final, todos partiram para os seus destinos, mas com o 

enorme desejo de voltar a viver toda a experiência outra vez! 
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 Uma reportagem de: 

Simone Rodrigues  

 

Fotografias:  

Simone Rodrigues 

Prof.ª Ana Paula Menezes 

Prof.ª Maria Miguel  

www.parlamento.pt 

http://app.parlamento.pt/webjovem2009/index.html   

 

Outras informações: 

www.parlamento.pt   

 

 

  

 

 

 

A comitiva dos Açores de despedida 

Momento de votação 

http://www.parlamento.pt/
http://app.parlamento.pt/webjovem2009/index.html
http://www.parlamento.pt/

