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Parlamento dos Jovens Básico 2011  

Nos dias 2 e 3 de Maio de 2011, realizou-se em Lisboa, no Palácio de São Bento, a Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens Básico 2011. 

 
O Convento de S. Bento da Saúde, numa vista de Lisboa, num painel de azulejos de 1735 (Museu Nacional do 

Azulejo). [http://www.parlamento.pt] 

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, em parceria 

com o Ministério da Educação e o Instituto Português da Juventude, desenvolvida ao longo do ano 

lectivo com as Escolas de todo o País. “Violência em meio escolar” foi o tema proposto para o ano 

lectivo de 2010/2011. Um tema tão envolvente como pertinente pois não envolve somente os 

alunos, mas também toda a comunidade escolar. 

O programa desenvolve-se em três fases, Sessão Escolar, Sessão Distrital/Regional e Sessão 

Nacional, e tem como principais objectivos educar para a cidadania, promovendo o debate 

democrático e levando os jovens a reflectir, argumentar, debater ideias e respeitar as opiniões dos 

outros. Participaram neste programa, ao longo do ano lectivo 2010/2011, 442 Escolas do 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico, representando todos os Distritos, Regiões Autónomas e o círculo “da 

Europa”, através da Escola Cycle d'orientation des Grandes Communes - Genebra.  

Na Sessão Escolar, que decorreu no Agrupamento de Escolas de Manteigas, concorreram quatro 

listas e foram eleitos seis alunos para a Sessão Distrital. 

A Sessão Distrital realizou-se no dia 21 de Março, na Casa da Cultura de Figueira de Castelo 

Rodrigo, tendo sido presidida pelo Sr. Deputado João Pina Prata (PSD), onde se aprovou o 

Projecto de Recomendação à AR do Distrito da Guarda. Para além da nossa Escola, marcaram 

presença mais sete Escolas do Distrito da Guarda num total de 40 Deputados eleitos. A nossa 

Escola foi a mais votada, e em segundo lugar a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Guilherme 

Correia de Carvalho de Seia. Foram assim escolhidos para representantes do Distrito da Guarda na 

Sessão Nacional, pela nossa escola, as Deputadas Mariana Falcão, eleita também como porta-voz, 

e Teresa Portugal e os Deputados Tânia Pinto e João Sousa pela Escola de Seia. 

A Sessão Nacional representa o culminar do trabalho desenvolvido ao longo das duas primeiras 

fases, realizando-se ao longo de dois dias: o primeiro destinado a reuniões de Comissões, para 

debate na generalidade e na especialidade dos projectos de Recomendação aprovados nos 

círculos eleitorais e, o segundo, dedicado à Sessão Plenária com a participação de 130 jovens 

Deputados.
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Dia 2 – O Trabalho nas comissões 

O dia começou madrugador para os jovens 

Deputados a caminho de Lisboa para viverem 

a experiência de serem “deputados a sério” 

por dois dias. O nervosismo e as altas 

expectativas foram as fortes razões que 

fizeram prolongar, ainda mais, o tempo da 

viagem. Apesar do evidente bom ambiente no 

autocarro ajudar a passar o tempo entre 

cantorias e risos, a verdade é que o tempo 

custou a passar. 

Apesar do ligeiro atraso, chegaram à 

Assembleia da República, mais conhecida por 

“Casa da Democracia”, e rumo à 3.ª 

Comissão, na sala 3, lá foram os jovens 

Deputados do Círculo da Guarda defender o 

seu Projecto de Recomendação e sobretudo, 

participar, debater ideias e encontrar soluções 

sobre o tema “Violência em Meio Escolar”. 

Nesta Comissão estiveram presentes os 

Deputados de sete Círculos: Açores, 

Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Setúbal 

e Viseu, para debate na especialidade dos 

Projectos de Recomendação aprovados nas 

 

O debate da 3.ª Comissão. [Foto: Pedro da Silva] 

Sessões Distritais realizadas nos diversos 

círculos eleitorais e foi orientada pelos 

Deputados Michael Seufert (CDS-PP), Teresa 

Damásio (PS) e da assessora Cristina 

Tavares. 

 

Teresa Damásio (PS) e Michael Seufert (CDS-PP), 

Deputados que orientaram os trabalhos da 3.ª 

Comissão. [Foto: Pedro da Silva] 

Saliente-se que, nesta Comissão, os 

Projectos de Recomendação dos Círculos de 

Lisboa e Viseu não estiveram em discussão. 

A sessão iniciou-se com a apresentação dos 

Projectos de Recomendação. A apresentação 

do Projecto de Recomendação do distrito da 

Guarda coube à jovem Deputada Mariana 

Falcão que o expôs de um modo claro. 

Posteriormente, iniciou-se a fase de debate 

na generalidade onde foi 

notório o empenho de todos 

os jovens Deputados na 

defesa dos seus Projectos e 

das suas ideias. O Projecto 

de Recomendação de 

Coimbra foi o mais votado e 

foi este que serviu de base 

para a elaboração do texto 

final da Comissão e levado à 

Sessão Plenária. O Projecto 

de Recomendação da 

Guarda ficou em 3.º lugar nesta votação. 

Após esta votação procedeu-se ao debate na 
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especialidade, com os jovens Deputados a 

apresentar propostas de eliminação, de 

alteração de redacção e de aditamento, uma 

maneira de melhorar as medidas e o texto a 

apresentar na Sessão Plenária. No final, do 

Projecto de Recomendação da Comissão 

constaram quatro propostas.  

Medidas propostas pela 3.ª Comissão 

1. Instituição, nas escolas, de gabinetes 

multidisciplinares para detecção, intervenção e 

acompanhamento, com o objectivo de criar uma 

comunidade de entreajuda para apoiar os que 

sofrem deste problema, permitindo que partilhem a 

sua experiência, força e esperança, a fim de 

resolverem o problema comum e ajudarem outros 

a recuperar. 

2. Criação de estruturas de gestão de 

procedimentos redutores de actos de violência, 

designadamente equipas de vigilância, provedor 

da não violência e medidas penalizadoras para os 

agentes activos de bullying. 

3. Criação de Comissão Escolar contra Bullying 

(CECB), para tratar dos assuntos relacionados 

com os acontecimentos de "Violência em Meio 

Escolar", formada por alunos, professores, etc. 

(incluindo encarregados de educação), a funcionar 

como um Tribunal Escolar. 

4. Elaboração de uma campanha de sensibilização 

a nível nacional, direccionada para a comunidade 

educativa, contra a violência em meio escolar. 

Esta campanha deverá englobar actividades 

variadas, formação e conferências com o público-

alvo e outdoors. Poderão dar o seu contributo à 

campanha figuras públicas e mass media. 

 

O último ponto dos trabalhos da 3.ª Comissão 

centrou-se na escolha das perguntas aos 

Deputados na Sessão Plenária. A pergunta 

elaborada pelos jovens Deputados da Guarda 

ficou em 3.º lugar na votação e assim, a 

jovem Deputada Mariana Falcão irá colocar 

uma questão ao Deputado Michael Seufert 

(CDS-PP) na Sessão Plenária. 

Já devem ter-se questionado, 3.ª Comissão? 

Não houve 1.ª e 2.ª ou mais? Sim, houve, 

mas a escriba desta reportagem só esteve 

presente na 3.ª Comissão pelo que só lhe 

resta mencionar que foram quatro as 

Comissões: na 1.ª Comissão participaram os 

Deputados dos Círculos de Braga, Beja, 

Castelo Branco, Europa, Porto, Santarém e 

Viana do Castelo, orientada pelos Deputados 

Helena Rebelo (PS) e Heloísa Apolónia 

(PEV). Na 2.ª Comissão participaram os 

Deputados dos Círculos de Aveiro, Braga, 

Leiria, Lisboa, Madeira, Viana do Castelo e 

Viseu, orientada pelos Deputados Ferreira 

Gomes (PSD) e Miguel Tiago (PCP). Na 4.ª 

Comissão participaram os Deputados dos 

Círculos de Aveiro, Bragança, Évora, Faro, 

Leiria, Porto e Vila Real, orientada pelos 

Deputados Catarina Martins (BE) e João 

Prata (PSD), que, tal como na 3.ª Comissão 

debateram na especialidade os Projectos de 

Recomendação aprovados nas Sessões 

Distritais nos Círculos atrás referidos. 

 
Os jovens Deputados do Distrito da Guarda 

presentes na 3.ª Comissão. [Foto: Inês Correia] 
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Dia 2 – Visita guiada à Assembleia da 

República 

Surpresa muito boa foi a visita guiada ao 

Palácio de São Bento reservada aos jovens 

jornalistas presentes. Orientados por uma 

guia muito expressiva e clara, destaco a sala 

dos Passos Perdidos, adjacente à sala das 

Sessões, que funciona como o grande centro 

de encontros e desencontros entre os 

deputados, membros do governo e 

jornalistas. A sala do Senado, que 

resulta da reformulação da Sala do 

Capítulo do convento beneditino, 

inaugurada em 1867 para acolher a 

Câmara dos Pares e a sala das 

Sessões, inaugurada em 1903, 

projectada pelo arquitecto Ventura 

Terra depois de um violento incêndio 

em 1895 ter destruído a primeira sala 

da Câmara dos Deputados. 

Para mais informação só visitando, facto que 

é possível pois a Assembleia da República 

organiza visitas guiadas ao Palácio de São 

Bento, mediante marcação, com a duração 

aproximada de 1h30min. 

 

Os jovens Repórteres, durante a visita guiada à AR, 

na Sala das Sessões. [Foto: Pedro da Silva] 

 

 

Dia 2 – Programa Cultural e o Convívio 

entre Jovens Deputados 

Após uma tarde cheia de trabalho nas 

Comissões, os jovens Deputados lancharam 

no Claustro e, antes do jantar no mesmo 

local, descontraíram com o magnífico 

concerto oferecido pelos “Pequenos Violinos 

da Metropolitana”, na Sala do Senado. 

 

A actuação de “Os Pequenos Violinos Da 

Metropolitana”, na Sala do Senado. [Foto: Inês 

Correia] 

Ponto negativo, foi verificar um Parlamento 

bastante vazio, devido à dissolução da 

Assembleia da República, com muita pena de 

todos os jovens deputados, pois também 

tinham como objectivo, conhecer e trocar 

impressões com os verdadeiros Deputados 

da Nação. 

A noite, essa foi passada na Pousada de 

Juventude de Almada, com muita animação e 

convívio entre jovens Deputados e jovens 

Repórteres, mas com pouco descanso, por 

falta de tempo… 
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Dia 3 – Sessão Plenária 

Antes dos trabalhos deste segundo dia, na 

sala do Senado, o Sr. Deputado João Pina 

Prata (PSD), eleito pelo Círculo da Guarda, 

dirigiu-se aos jovens Deputados Mariana 

Falcão, Teresa Portugal, Tânia Pinto e João 

Sousa para uma troca de cumprimentos e de 

conversa simpática acerca dos 

acontecimentos relativos ao dia e estadia. 

A Abertura solene da Sessão Plenária foi feita 

pelo Presidente da 8.ª Comissão de 

Educação e Ciência, o Sr. Deputado Luiz 

Fagundes Duarte (PS). Dando as boas-vindas 

à casa da Democracia, lembrou aos jovens 

Deputados a responsabilidade de 

representarem praticamente quase toda a 

“população estudantil”, destacando que a 

importância das medidas a aprovar nesta 

sessão “possam ter resultado prático”, isto é, 

ser levado em conta por um futuro governo, 

lembrando que “infelizmente, tinha verificado 

que propostas do Parlamento dos jovens de 

anos anteriores não foram respeitadas pelo 

governo”. A seguir a esta cerimónia, foram 

chamados os membros da Mesa, composta 

 

Os membros da mesa na Sessão Plenária e os Srs. 

Deputados presentes no período de perguntas. 

[Foto: Inês Correia] 

por Lisandra Maravilha - Presidente, 

Francisco Caseiro - Vice-Presidente, Catarina 

Boto - 1.ª Secretária e Catarina Barão - 2.ª 

Secretária, também eles jovens Deputados. 

Os trabalhos desta sessão iniciaram-se com o 

período de apresentação de perguntas aos 

Deputados em Representação dos grupos 

Parlamentares: Rosalina Martins (PS), João 

Prata (PSD), Michael Seufert (CDS-PP), 

Catarina Martins (BE) e Heloísa Apolónia 

(PEV). Passo a relatar a pergunta do Distrito 

da Guarda, pela voz da Mariana Falcão, e 

respectiva resposta do Sr. Deputado Michael 

Seufert, excepto a resposta pela gaffe do 

Vice-Presidente Francisco Caseiro que 

baptizou o Sr. Deputado por José Manuel 

Rodrigues, acontece… 

Mariana Falcão: “Em que moldes julga o Sr. 

Deputado que deveria ser construída a 

avaliação dos professores e o que alteraria na 

presente avaliação, sabendo à partida que é 

preciso a avaliação de todas as classes 

profissionais?” 

Deputado Michael Seufert: “A pergunta tem 

muito que se lhe diga… a avaliação dos 

professores nos últimos anos tem sido muito 

polémica e criticada (…), o facto de este 

governo ter criado a ideia que certas classes 

profissionais eram pessoas preguiçosas ou 

que não eram avaliadas (…), pelo CDS deve 

ser considerada uma avaliação justa e eficaz 

baseada na autoavaliação definida em 

critérios nas Escolas pelos Conselhos 

Pedagógicos, ajustando depois os Ciclos de 

avaliação de acordo com as carreiras dos 

professores.” 

Após este período iniciou-se o debate para a 

aprovação de uma Recomendação à 

Assembleia da República com dez medidas. 

Para isso, das medidas que vieram das 
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Comissões, os jovens Deputados foram 

“coligando-se” para apresentação de 

propostas de eliminação de medidas que 

estariam repetidas/idênticas ou não estariam 

bem redigidas. Seguiu-se uma fase de 

debate, com os Jovens Deputados a defender 

propostas de eliminação apresentadas e 

outros na defesa da manutenção dessas 

medidas. Empates, divergências também aqui 

existiram. 

 

A sessão Plenária num momento de votação. 

 [Foto: Pedro da Silva] 

Para descomprimir de uma longa manhã de 

debate, o merecido almoço e novo convívio 

entre todos. 

Na reabertura dos trabalhos foi feito o balanço 

por todos os porta-vozes dos 

Distritos/Regiões da Sessão Nacional. A 

Mariana Falcão fez assim o balanço dos 

eleitos pelo Distrito da Guarda: 

Mariana Falcão: “Consideramos que este 

tipo de iniciativas no âmbito do programa 

Parlamento dos Jovens é uma mais-valia na 

aproximação dos jovens estudantes na 

prática da vida cívica e política, podendo 

desta forma interagir com os senhores 

Deputados da Assembleia da Republica 

Portuguesa, nesta que é a casa da 

Democracia. Concluindo, fazemos deste tipo 

de iniciativas uma balanço bastante positivo.” 

O ponto alto desta sessão, fruto de dois dias 

de intensos debates, foi a aprovação por 

aclamação, do texto final - a Recomendação 

com dez medidas à Assembleia da República 

em nome do Parlamento dos Jovens do 

Básico 2011.  

O Plenário e o programa 

Parlamento dos Jovens 

do Básico 2011 foram 

encerrados com as 

deliberações finais do 

Presidente da Mesa e do 

Presidente 8ª Comissão 

de Educação e Ciência, 

que agraciou com 

diplomas todos os 

participantes nesta 

Sessão. 

Chegava ao fim a 

experiência de participação cívica e 

democrática e os jovens Deputados podiam 

orgulhar-se do trabalho desenvolvido ao longo 

de dois dias. 

 

A jovem Deputada Mariana Falcão fazendo o 

balanço do programa pelos eleitos do Distrito da 

Guarda. [Foto: Pedro da Silva]
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Recomendação à Assembleia da República 

Aprovada na Sessão Plenária em 3 de Maio 

de 2011 

Os deputados à Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens/Básico recomendam à 

Assembleia da República a adopção das 

seguintes medidas:  

1. Introdução da “Violência em Meio Escolar” como 

tema obrigatório do Programa Educação para a 

Saúde e realização de acções de formação 

destinadas a professores, funcionários das escolas 

e encarregados de educação.  

2. Investimento na formação de elementos da 

comunidade educativa, no sentido de se tornarem 

capazes de intervir, de modo imediato, perante 

problemas, dotando os profissionais de estratégias 

de prevenção e gestão/mediação de conflitos, 

tornando-os capazes de prevenir a sua ocorrência.  

3. Estabelecimento de parcerias com entidade 

externas (ex. IPJ), para prevenção de 

comportamentos de violência em meio escolar e 

aprendizagem sobre como lidar com os mesmos 

(palestras, workshops, sessões de esclarecimento, 

…), através de formação a dar a todos os 

membros da comunidade educativa. No caso 

específico dos alunos, esta seria, 

preferencialmente, nas aulas de Formação Cívica.  

4. Criação de equipas multidisciplinares e 

heterogéneas (representantes da associação de 

pais, encarregados de educação, direcção da 

escola, escola segura, GNR, associação de 

estudantes e representantes da acção social), com 

capacidade para identificar, rapidamente, os 

indícios das situações problemáticas no sentido de 

agir de modo mais eficaz, quer na prevenção, quer 

na reintegração de vítimas e dos agressores e na 

resolução dessas situações.  

5. Em todas as escolas, existência de gabinetes 

de atendimento com psicólogos, sociólogos e 

outros técnicos, em serviço permanente e em 

número adequado, com vista ao acompanhamento 

psicológico de agressores e vítimas de violência, 

professores, funcionários e encarregados de 

educação, aproveitando os serviços dos Serviços 

de Psicologia e Orientação.  

6. Existência de um psicólogo efectivo nas 

escolas, que realize o acompanhamento de toda a 

comunidade escolar; paralelamente, organização 

de acções de sensibilização que ajudem à 

reintegração dos alunos problemáticos, com o 

apoio de uma equipa especializada, integradas 

numa semana específica por período lectivo.  

7. Execução obrigatória de trabalhos comunitários 

por parte de todos os indivíduos identificados 

como agressores, visando levá-los a reflectir sobre 

o seu comportamento desestabilizador, a fim de 

preservar e, se possível, reforçar o bom ambiente 

escolar.  

8. Criação de um órgão/comissão no sentido de 

promover o ensino, com valores, aplicável a todos 

os alunos do ensino básico e secundário, assim 

como a toda a comunidade educativa, dirigido por 

um(a) psicólogo(a), cuja frequência será decidida 

pela escola e com o objectivo de ajudar cada 

aluno a ter maior tolerância e respeito para com a 

comunidade educativa.  

9. Criação de estruturas de gestão de 

procedimentos redutores de actos de violência, 

designadamente equipas de vigilância, provedor 

da não violência e medidas penalizadoras para os 

agentes activos de bullying.  

10. Elaboração de uma campanha de 

sensibilização a nível nacional, direccionada para 

a comunidade educativa, contra a violência em 

meio escolar. Esta campanha deverá englobar 

actividades variadas, formação e conferências 

com o público-alvo e outdoors. Poderão dar o seu 

contributo à campanha figuras públicas e mass 

media.  

Os Membros da Mesa, 

Presidente (Lisandra Maravilha) 

Vice-Presidente (Francisco Maia) 

1.ª Secretária (Catarina Boto) 

2.ª Secretária (Catarina Barão) 
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Dia 3 – Conferência de imprensa 

Enquanto decorria o Plenário da Sessão 

Nacional, os repórteres das escolas tiveram a 

oportunidade de questionar o Presidente da 

8ª Comissão de Educação e Ciência, o Sr. 

Deputado Luiz Fagundes Duarte, professor 

Universitário e deputado do PS. Exponho aqui 

a minha questão e respectiva resposta. 

 

 Deputado Luiz Fagundes Duarte na Conferência de 

imprensa. [Foto: Pedro da Silva] 

Inês Correia: “Como Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência, e conhecedor da 

política educativa deste governo já 

demissionário, gostaria que fizesse um 

Balanço da acção do Ministério da 

Educação.” 

Deputado Luiz Fagundes Duarte: “Como 

representante da Comissão de Educação e 

Ciência, não poderia manifestar opiniões 

individuais e políticas sobre o governo. Hoje 

em dia as escolas são muito diferentes das 

escolas de antigamente, e ainda bem! Isso 

era o resultado de vários governos, mas 

deveria ter-se avançado um bocadinho mais 

na questão da responsabilidade de algumas 

escolas. Claro que, há escolas que funcionam 

muito mal, mas também há umas que 

funcionam muito bem e naquelas que não 

funcionam bem tem que se verificar o que 

está a falhar e tentar resolver. Acho que o 

Governo poderia ter avançado um pouco 

mais, mas isto é apenas a minha opinião 

pessoal.” 

 

 

Como notas finais desta Reportagem, que já vai bem longa, gostaria de referir que é certo que o 

debate foi realizado por alunos do ensino Básico, mas como referiu o Sr. Deputado Luiz Fagundes 

Duarte, os alunos que participaram neste programa foram “Deputados de pleno direito” e lutaram 

por um fim: a erradicação da violência em meio escolar. Apesar de algumas falhas e gaffes, o 

resultado final - fruto de muito trabalho e dedicação - não poderia ter sido melhor. Também quero 

dar os parabéns aos meus colegas de Manteigas e de Seia, participantes pela primeira vez, que 

representaram bem o Distrito que os elegeu, bem como as suas Escolas, e que desempenharam o 

papel de Deputados o melhor possível. 

Aos meus colegas Teresa Portugal, Mariana Falcão, Tânia Pinto, João Sousa e Tânia Mota, aos 

professores António Carvalhinho e Beatriz Simões um agradecimento especial por estes dois dias. 

Ao Sr. Pedro da Silva (pelas fotos emprestadas), ao Parlamento (pela informação cedida), a todos 

os que fizeram com que fosse possível um programa como este ter muito sucesso, um bem-haja.  

Reportagem de Inês Correia 

Esta reportagem está acessível em: 

� http://be-manteigas.blogspot.com (Blog da Biblioteca escolar do Agrupamento de Escolas de Manteigas) 

� http://eb23manteigas.webnode.com.pt   (Página do Agrupamento de Escolas de Manteigas) 

� Publicada em Junho de 2011 no jornal local Notícias de Manteigas.  
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Momentos 

 


