
 

   Nos passados dias 30 e 31 de Maio de 2011, foram recebidos no 

Palácio de São Bento 126 jovens deputados de todo o país e, 

inclusivamente, da Europa, com o intuito de se realizar mais uma 

sessão do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. Esta iniciativa, 

desde que foi pela primeira vez realizada em 2004, possui como 

principais móbiles a promoção da educação para a cidadania e a 

fomentação de uma maior aproximação da juventude à política e ao 

discurso/debate. 

  Esta sessão, que conta com o apoio da Assembleia da República, do 

Instituto Português da Juventude e da Comissão de Educação e Ciência, 

tem como seguimento três fases: sessão escolar, sessão 

distrital/regional e, por fim, sessão nacional, onde foram debatidas e 

seleccionadas as propostas que integram a recomendação dirigida ao 

Governo. 

  O tema proposto para debate este ano apresentou-se como “Que 

futuro para a Educação?”. Não há, portanto, melhores pessoas para 

responder a tal questão senão os próprios jovens, sendo estes o alvo 

último deste processo. 

  O futuro sempre foi algo com o qual a Humanidade parecia ser 

totalmente indiferente e alheada, porém, observa-se nos últimos anos 

um certo receio em relação a este. Tendo em conta a citação de Eric 

Hoffer “A única forma de prever o futuro é ter poder para formar o 

futuro”, apercebemo-nos que é necessário reunir esforços para alterar 

esse tempo incerto que se aproxima. E os nossos deputados estavam 

no local ideal para utilizar o seu espírito crítico e as potencialidades 

que a AR lhes apresentava a favor dessa «força» empreendedora. 

  Este ano, quatro escolas de três ilhas distintas representaram a 

Região Autónoma dos Açores na Sessão Nacional, sendo estas a Escola 

Secundária Antero de Quental da Ilha de São Miguel, a Escola Básica e 



Secundária de São Roque do Pico da Ilha do Pico, e por fim a Escola 

Secundária Vitorino Nemésio e a Escola Secundária Jerónimo Emiliano 

de Andrade, ambas da Ilha Terceira. Todas elas debateram, na Segunda 

Comissão, que teve lugar dia 30, juntamente com outras escolas, a 

recomendação que seria apresentada no dia seguinte. Verificou-se que, 

por poucos votos, não foi aceite a proposta dos Açores. Contudo, como 

o Sr. Deputado do PSD Emidio Guerreiro referiu “Democracia é isto, 

apresentar, debater e sujeitar-se à votação. Umas vezes ganhamos, 

outras vezes perdemos (…). Mas no fim quando o sol nasce é para 

todos.”  

Ou quase todos, pois observou-se uma certa preocupação na senhora 

deputada do PCP, Rita Rato, com a ausência de pessoas mais 

necessitadas ou do ensino profissional, naquela fase deste projecto. 

  Uma vez que uma educação correcta não passa apenas pela literatura, 

todos os participantes puderam desenvolver uma das componentes 

necessárias a um bom deputado, o “ser sociável”, confraternizando 

num breve lanche que teve lugar no Claustro. De seguida, assistiram à 

actuação d’ ”Os Paganinus”, na Sala do Senado, onde se iriam reunir 

novamente no dia seguinte para a realização da Sessão Plenária, 

aumentando o seu conhecimento a cerca do tema e dos modos do seu 

funcionamento. 

  Ainda foi proporcionado aos Jornalistas e Professores responsáveis 

uma actividade excepcional, em que tiveram a oportunidade de 

aprofundar a sua cultura ao visitar o Palácio de São Bento mais 

detalhadamente, acompanhados por uma guia.  

  Para finalizar o primeiro dia, todos os convidados retornaram ao 

Claustro para apreciar uma bela 

refeição promovida pela 

Organização. 

  No último e segundo dia (31) desta 

jornada, o Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, 

Dr. Luís Fagundes Duarte, 

juntamente com a Presidente da 



Mesa, Mafalda Galhofo, deputada do círculo de Castelo Branco, deram 

início à Sessão do Plenário. 

  Após o discurso de abertura, foram colocadas as perguntas votadas e 

seleccionadas no dia anterior aos representantes dos vários Grupos 

Parlamentares: Sofia Cabral (PS), João Prata (PSD), Michael Seufert 

(CDS-PP), Rita Calvário (BE), Rita Rato (PCP) e Heloísa Apolónia (PEV), 

as quais foram respondidas, na maioria das vezes, de uma maneira 

perceptível. 

 

  Ao acabar o período de perguntas, os Jornalistas puderam colocar as 

suas questões aos deputados. Seguidamente, enquanto se iniciava o 

debate da recomendação final à Assembleia da República, o Presidente 

da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência respondeu a algumas 

questões apresentadas, novamente, pelos jovens repórteres, na 

Conferência de Imprensa, as quais puderam evidenciar a preocupação 

dos estudantes acerca do futuro da Educação tendo em conta o cenário 

de crise global. 

  Posteriormente ao almoço, 

concedido novamente pela 

organização no Claustro, deu-se 

início à segunda parte do Plenário, 

onde se concluiu o debate com a 

votação final da Recomendação. 

Neste documento constavam 

propostas de alteração dos horários 

escolares, medidas que visavam a 

promoção do esforço dos alunos, 

formas de auxiliar a educação e preparação dos jovens para a vida 

activa, bem como para o estado do nosso país e possíveis modos de 

melhorá-lo. 

  Assim deu-se por terminada a Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens do Secundário de 2011, com um breve discurso, a que se seguiu 

a entrega de diplomas, agradecimentos, e para acabar de uma forma 



democrata e por paixão à república e ao país, cantou-se com orgulho o 

NOSSO lindo Hino Nacional. 

 

  Na primeira página, a 2.ª 
Comissão. 
 Na segunda página, a 
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plenário. 
 Na terceira página, 
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