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No passado dia 1 de Maio, as alunas do oitavo 

ano Inês Brasil e Inês Freitas acompanhadas pelo 

professor Nuno Avelar, no seguimento dos resultados 

da Sessão Regional do Parlamento dos Jovens, 

seguiram rumo a Lisboa onde representaram a nossa 

escola na sessão nacional. Apesar da chuva que se 

fazia sentir, o ambiente no aeroporto era de muita 

alegria, ansiedade e de alguma apreensão. 

À chegada a Lisboa esperava-nos um sol radioso, 

que por vezes, se escondia por detrás de algumas 

nuvens. 

 

Durante dois dias as deputadas do 

Círculo Eleitoral dos Açores (EBS da 

Madalena do Pico, EBS Tomás de 

Borba e EBS Jerónimo Emiliano de 

Andrade) estiveram na Assembleia 

da Republica a discutir quais as 

melhores medidas para combater a 

violência em meio escolar. 

Na segunda-feira, dia 2 de Maio, 

após o primeiro banho de praia do ano, em Oeiras seguido de um reconfortante 

almoço deu-se início aos trabalhos. As alunas 

dos Açores inseridas na 3ª Comissão juntamente 

com os distritos de Coimbra, Guarda, Portalegre 

e Setúbal debateram durante a tarde quais as 

melhores propostas a apresentar na manhã 

seguinte ao plenário. Enquanto estes 

argumentavam as suas ideias, os jornalistas e 

depois os professores efectuaram uma visita 

guiada por algumas das salas da Assembleia da 



República nomeadamente a Sala dos Passos Perdidos, a Sala de Sessões e 

por último o Salão Nobre. 

No dia seguinte, a sessão iniciou-se com as questões aprovadas nas 

diferentes comissões e que foram respondidas pelos deputados do PS, 

Rosalina Martins, PSD, João 

Prata, CDS-PP, Michael Seufert, 

BE, Cristina Mendes, PCP, Miguel 

Tiago e PEV, Luísa Apolónia. A 

maioria das questões teve como 

tópicos principais o que o partido 

em causa fez/ tem feito para 

combater a violência no meio 

escolar, o descrédito da classe 

política, como melhorar a qualidade do ensino numa época de grave crise 

económica, os grandes investimentos em tempos de maior desemprego e 

precariedade social, o desemprego dos recém-licenciados e o acordo com a 

“troika”.  

Concluída a primeira parte da 

manhã passou-se à análise das 

dezasseis propostas entregues à mesa, 

de modo, a apurarem-se as dez 

medidas que serão entregues, após as 

eleições legislativas, ao novo presidente 

da Assembleia da República para que 

sejam tidas em conta aquando da 

elaboração de medidas em projectos de 

lei no que concerne à violência em meio 

escolar. 

Enquanto efectuavam esta árdua tarefa, o Presidente da Comissão de 

Educação e Ciências Luís Fagundes Duarte deu uma entrevista aos jornalistas 

das escolas presentes. Quando questionado sobre o aumento da desconfiança 

do ensino em geral, nomeadamente em relação ao descrédito do papel dos 

professores e à preparação dos alunos quando terminam o seu percurso 

escolar respondeu e citando “temos alertado muitas vezes para o facto de 



haver uma procura muito grande das 

estatísticas e não da qualidade do 

ensino. No entanto há que perceber 

que existem muitos alunos a acabar 

o 12º ano e poucos a chumbar e isto 

não quer dizer que não exista 

qualidade no ensino. Mas não há 

nada mais fácil do que baixar a 

qualidade para se obter resultados e 

por essa razão é necessário haver 

mecanismos que controlem essa qualidade. É necessário existir um exame 

nacional para que exista uma comparabilidade efectiva, para além, da 

necessidade em haver uma avaliação em relação aos professores, não para 

por em causa a sua qualidade, mas para garantir que haja uma melhor 

qualidade e mantê-la a nível do ensino”. 

De tarde e após aprovadas, por aclamação as medidas a serem 

entregues à Assembleia da Republica, (podem ser lidas em: 

http://app.parlamento.pt/webjovem2011/basico/RecomendacaoAprovada.pdf) 

foi o momento para os porta-vozes de cada círculo fazerem o discurso de 

encerramento. A deputada Inês Brasil mencionou, em nome do Círculo dos 

Açores, que todos estavam bastante agradados com as medidas aprovadas e 

que esperava que a 

Assembleia da República 

as tivesse em conta. 

Referiu ainda que, tal 

como as colegas, adorou 

esta experiencia onde 

pode experimentar como 

funciona a democracia e 

a cidadania. Finalizou 

referindo que seria 

interessante assistir 

daqui a uns anos a uma 



renovação dos partidos políticos ou em movimentos de cidadãos com alguns 

dos alunos que já participaram no parlamento dos jovens em vez das caras do 

costume, que começam a dar algum descrédito à classe política nacional.  

Terminados os trabalhos, o Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência encerrou a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, por volta das 

15h30. Os jovens tiveram, ainda, a oportunidade de conviver mais um pouco 

uns com os outros, de trocarem impressões sobre o projecto final, de trocar 

contactos, de tirarem algumas fotos e de se despedirem.  

A viagem de volta para os Açores foi bem diferente da de ida, pois se à 

partida reinava a ansiedade agora o espírito era de dever cumprido. Tanto os 

professores como os alunos sentiam que todo o trabalho para chegar a Lisboa 

tinha sido gratificante, já que estávamos felizes de termos chegado tão longe 

neste projecto e orgulhosos por levar os Açores e a nossa escola à final do 

Parlamento dos Jovens. Com esta experiência aprendemos que é importante 

saber ouvir, saber argumentar e que o mais importante não é fazer passar a 

nossa ideia, mas sim passar a melhor proposta mesmo que não seja nossa. 

Durante o voo já pensávamos qual o tema para o próximo ano lectivo 

para tentar novamente a nossa sorte e repetir, sentir este bichinho que em nós 

nasceu. 

Finalizo esta reportagem com a nossa chegada à ilha Terceira relatando 

o sorriso e o olhar de felicidade e de satisfação dos nossos familiares não só 

por receberem de volta a sua prole sã e salva, mas principalmente e com muito 

orgulho por os seus filhinhos um dia terem sido deputados a sério.  

 

Beatriz Ribeiro, 8º4 EBS Tomás de Borba 

Ilha Terceira – Círculo dos Açores 


