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Parlamento dos Jovens 2009 

 

Nos dias 25 e 26 de Maio de 2009, realizou-se em Lisboa, no Palácio de São 

Bento, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 2009 do Ensino Secundário.  

O Parlamento dos Jovens é um programa educacional importantíssimo para 

qualquer jovem que se preocupe verdadeiramente com os problemas da sociedade. 

Esta sessão teve como tema “A Participação Cívica dos Jovens”. 

Assim, este programa é composto pelas seguintes fases: 

 Fase Escolar 

 Fase Distrital e Regiões Autónomas  

 Fase Nacional 

A reportagem aqui apresentada incide na Fase Nacional. 

 

Figura 1 – Palácio de São Bento 
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25 Maio  

Chegada dos Deputados à Assembleia da 

República 

 

 

Figura 2 - Chegada dos deputados  

 

Figura 3 - Chegada dos deputados  

 

Figura 4 - Chegada dos deputados  



 

Externato Infante D. Henrique - Jornal “O Infante” – Adriana Filipa Faria Neves 

4 

 

Figura 5 - Chegada dos deputados  

Depois da chegada, os 128 deputados, eleitos em Escolas de todos os distritos 

do Continente, nas Regiões Autónomas e na Escola Portuguesa de Macau, reuniram-

se em 4 Comissões para debate na especialidade dos Projectos de Recomendação 

aprovados nas Sessões Distritais e Regionais realizadas nos diversos círculos 

eleitorais. 

1ª Comissão 

A 1ª Comissão decorreu na Sala 7 e foi orientada pelos deputados Jacinto 

Serrão (PS) e José Luís Ferreira (PEV). 

Nesta Comissão participaram os círculos do 

Porto, Évora, Bragança, Guarda, Santarém, 

Coimbra, Europa e Açores, num total de 32 

deputados. 

Foram apresentados 6 Projectos de 

Recomendação. 

2ª Comissão 

A 2ª Comissão teve lugar na Sala 8, tendo 

sido orientada pelos deputados Nuno Magalhães 

(CDS-PP) e Rita Neves (PS). 

Participaram também os círculos de Braga, 

Coimbra, Beja, Setúbal, Açores, Porto, Viana do 

Castelo e Viseu, num total de 32 deputados. 

Foram apresentados 5 Projectos de 

Recomendação.  

Figura 6 - 1ª Comissão 

Figura 7 - 2ª Comissão 
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3ª Comissão 

A 3ª Comissão reuniu-se na Sala 9, tendo como 

orientadores os deputados Miguel Tiago (PCP) e Magda 

Borges (PSD). 

Participaram 32 deputados dos círculos de Viana 

do Castelo, Lisboa, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Faro, 

Vila Real e Aveiro. 

Foram debatidos 5 Projectos de Recomendação. 

4ª Comissão 

A 4ª Comissão esteve reunida na Sala do Senado, sob orientação dos 

deputados Fernando Antunes (PSD) e Ana Drago 

(BE). 

Estiveram reunidos 32 deputados dos círculos 

de Aveiro, Leiria, Portalegre, Lisboa, Braga, Viseu, 

Fora da Europa, Madeira. 

Debateram-se 6 Projectos de Recomendação.    

 

Enquanto os deputados discutiam os projectos a apresentar, os jornalistas e 

professores das Escolas participantes usufruíram de uma visita guiada ao Palácio de 

São Bento.  

VISITA GUIADA À ASSEMBLEIA 
Não podíamos estar na casa da Democracia sem falar, onde tudo acontece: na Sala 

das Sessões, inaugurada pelo monarca D. Carlos. Todos os jornalistas ocuparam os 
lugares da sala, ora mais à esquerda ora mais à direita, decerto sem posições 
propositadas. 
Analisamos a sala e depressa os olhos mostram não fugir à grande pintura de 1821, 
onde surge Manuel Fernandes Tomáz, figura incontornável do liberalismo vintista, 
fundador do Sinédrio e protagonista da Revolução de 1820. Depressa são visíveis 
também heranças da Revolução Francesa, veja-se por exemplo, o facto de os 
deputados se sentarem à esquerda ou à direita, dependendo da sua posição 
ideológica. 

Figura 8 - 3ª Comissão 

Figura 9 - 4ª Comissão 
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Fala-se da semana de trabalho dos deputados da AR, do comportamento deles (senso 
comum, questões protocolares, etc.) e, principalmente, do funcionamento desta casa 
que é, afinal, o órgão de soberania mais transparente do País. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizadas as reuniões das comissões, e aprovados os projectos a apresentar 

na Sessão Plenária, os deputados, jornalistas e professores fruíram de um lanche no 

Claustro. 

Por volta das 18h:00m, teve lugar na Sala do Senado, a actuação do grupo 

“Jovens Vozes de Lisboa”.  

 

Antes de jantarmos e rumarmos ao Inatel de Oeiras fomos espreitar a sessão 

do Euroescola concurso este que decorre paralelamente ao programa parlamento dos  

Figura 12 e 13 - Actuação do Grupo "Jovens Vozes de Lisboa"  

Figura 10 e 11 - Visita ao Palácio de São Bento 

Figura 14 - Concurso Euroescola  

http://app.parlamento.pt/webjovem2009/Fotos/Euroescola/EuroescolaTrabalhos/pages/03.html
http://app.parlamento.pt/webjovem2009/Fotos/Euroescola/EuroescolaTrabalhos/pages/08.html
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jovens. Os vencedores deste seriam divulgados no dia seguinte na sala do senado no 

final do programa parlamento dos jovens. 

A noite, essa foi “passada” no Inatel de Oeiras onde mais de uma centena de 

jovens deram vida a uma noite que se avizinhava divertida.  

26 Maio 

O dia 26 começou com a abertura da 

Sessão Plenária Nacional pelo Vice-
Presidente da Assembleia da República, 
Manuel Alegre, o qual, em seu breve 
discurso, enfatizou o facto de a liberdade 
ser a nossa arma mais poderosa e a 
necessidade de fazermos um bom uso 
dela. 
De seguida foram dirigidas perguntas 
aos Deputados: Manuela de Melo (PS), 

Fernando Antunes (PSD), Miguel Tiago 

(PCP), Teresa Caeiro (CDS/PP), Ana Drago (BE) e 
Heloísa Apolónia (PEV), sendo elas dos mais 
diversos temas desde as próximas eleições 
europeias, à questão do financiamento dos partidos, 
etc. 
Decorrido o tempo regulamentar das respostas (uma 
hora), iniciou-se o debate da Recomendação a 
apresentar à Assembleia da República, que sofreu a 
interrupção para o almoço. 
 

 
 

  
De volta ao trabalho e com vista a 
aprovar a recomendação a deixar a 
Assembleia da República, do 
parlamento dos jovens 2009 deu-
se a conclusão do debate e a 
votação final global. Posto isto o 
encerramento da sessão nacional 
foi feito pelo presidente da 
comissão parlamentar de 
Educação e Ciência que mostrou o 
seu agrado em relação a este 
programa.  

 
 
 

Figura 15 Manuel Alegre 

Figura 16 Deputados de vários grupos parlamentares  

Figura 17 Jovens Deputados  
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Dado o final do programa parlamento dos jovens seguiu-se a entrega dos prémios aos 
participantes do concurso euroescola. Sendo os vencedores a Escola Profissional 
Hotelaria Turismo da Madeira, Escola Secundária Domingos Sequeira, Escola 
Secundária José Saramago, Escola Secundária de Oliveira do Hospital e Colégio de 
Albergaria. Presidiram a esta cerimónia o Director do Gabinete do Parlamento 
Europeu em Portugal, Paulo Sande e a Vice-Presidente do IPJ, Susana Ramos. 

 

  

De um lado sorrisos de outro tristezas mas em geral a satisfação e a certeza de que 

foi uma experiência espectacular e inesquecível. Foi assim que terminou mais um 

programa parlamento dos jovens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Susana Ramos e Paulo Sande Figura 18 - Entrega dos Prémios aos participantes do 
euroescola 
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA COM ANTÓNIO 

JOSÉ SEGURO 

Os jornalistas do P. Jovens participaram, no dia 26, 

numa conferência de imprensa com o Presidente da 
Comissão da Educação e Ciência, António José Seguro. 
Numa pequena sala, as dezenas de jornalistas presentes 
puderam colocar as questões preparadas com 
antecedência, na véspera ou, ate, no momento.  
O teor das questões foi, na sua maior parte, ligado à 
educação dos jovens, tendo terminado a sua conferência 

da mesma forma com 
que seguidamente 
encerrou a Sessão 
Nacional, com a 
seguinte conclusão: 
“Meus amigos, o Estado 
ajuda muito, mas não resolve todos os nossos 
problemas, e se as pessoas não se entre-ajudarem 
umas às outras, dificilmente resolverão as suas 
dificuldades, e são pequenos gestos nossos que 
podem mudar isso.”  
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Alguns dos 

espaços…  
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Alguns dos 

momentos… 

 

“Porque uma imagem vale mais 

que mil palavras” 
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O que eles disseram: 

 

 

“ Não tenham medo de pedir a lua, porque o próprio da 

juventude é pedir o impossível.  

Não se conformem, não deixem que vos roubem a juventude, 

não deixem que vos roubem a vossa vida.  

Ousem a vossa vida, dancem a vossa vida.” 

Manuel A legre 

 

 

 

 

 

“Meus amigos, o Estado ajuda muito, mas não resolve 

todos os nossos problemas, e se as pessoas não se entre-

ajudarem umas às outras, dificilmente resolverão as suas 

dificuldades, e são pequenos gestos nossos que podem 

mudar isso.” 

António José Seguro  

 

 

 


