
 

 “Parlamento dos Jovens” 

A nossa professora de Área de Integração lançou um desafio às turmas que consistia em os alunos 

serem deputados por um ano lectivo. A proposta pareceu-nos fácil, visto que a ideia que tínhamos dos 

deputados era de apenas falarem e discutirem entre si, por isso aceitamos o desafio sem demoras. 

Os problemas começaram quando tivemos de definir medidas que melhorassem a Educação em 

Portugal, pois a cada medida proposta algum colega apresentava uma que a refutava. De modo a 

alcançarmos algum consenso a professora dividiu-nos em dois grupos: os alunos do décimo segundo ano 

e os alunos do décimo primeiro ano. Assim, começou a nossa 

jornada. 

Das reuniões que efectuamos, para além das medidas escolhidas 

também elegemos os deputados que compunham as listas. Agora 

só faltava o debate entre listas. Este aconteceu no fim de Janeiro, 

num ambiente talvez “estranho”, porque os alunos das listas debatiam-se e a própria audiência também 

queria intervir. Estávamos todos a participar de forma interessada e empenhada, a discutir e a tentar 

seleccionar os melhore deputados da Escola. No fim do debate elegemos os deputados que 

representariam a Escola na Sessão Distrital. Estes pertenciam à lista dos alunos do décimo segundo ano. 

A Sessão Distrital decorreu em Anadia, ao chegarmos percebemos que todos os alunos/deputados 

levavam muito a sério este projecto e tivemos de nos empenhar a sério nas tarefas a realizar. O nosso 

esforço foi recompensado quando ouvimos o nome da nossa Escola 

como uma das mais votadas para representar o ciclo de Aveiro na 

Sessão Nacional. 

O desafio agora era muito maior…Iríamos debater as melhores 

medidas com deputados do Continente e das Regiões Autónomas. 

Mas fomos nos preparando ao longo do tempo, analisando as medidas escolhidas pelos outros ciclos 

distritais e verificando as que estavam mais de acordo com os nossos 

ideais. 

A chegada à Assembleia da República foi um momento único para 

toda a comitiva (a docente, os deputados e, eu próprio), pois o edifício 

é imponente e de uma grande beleza estética. 



Na recepção fomos divididos em dois grupos: os deputados entraram pela porta principal e a professora e 

eu por uma lateral. Fui conduzido para a Comissão 3 onde se encontravam os deputados na nossa 

Escola. Esta Comissão era constituída pelos ciclos de Braga, Santarém, Vila Real, Guarda, Madeira, 

Leiria, Porto e Aveiro. Mas apenas os primeiros cinco ciclo 

apresentavam os seus Projecto de Recomendação à discussão. 

 Num primeiro momento, e depois da apresentação da mesa, cujo 

presidente era o deputado Michael do partido CDS-PP, os ciclos 

distritais apresentaram as medidas propostas e posteriormente 

começou o debate sobre as mesmas.  

Durante algum tempo foram criticadas algumas medidas e defendidas outras, por todos os elementos que 

compunham a Comissão. Os nossos deputados intervieram algumas vezes, demonstrando o seu 

empenho neste projecto. Depois de um pequeno intervalo a Comissão passou para a votação das 

medidas a serem apresentadas na Sessão Plenária do dia seguinte. 

Depois de um longo trabalho, fomos agraciados com um concerto da Orquestra de Violinos do 

Conservatório Regional de Setúbal, “Paganinus”. 

No dia seguinte realizou-se a Sessão Plenária na sala do Senado na Assembleia da República. O Sr. 

Presidente da Comissão da Educação e da Ciência presidiu à abertura solene da mesma, apresentando 

os membros da mesa, que foram: Presidente – Mafalda Galhofo (Castelo Branco), Vice-Presidente – 

João Abreu (Madeira), 1º Secretário – João Ludovico (Beja), 2º 

Secretário – Inês Lopes (Lisboa). 

A Presidente da mesa convidou um deputado de cada partido 

representado no Parlamento para se sentarem de modo a 

responderam a algumas questões colocadas pelos novos deputados.  

Seguindo-se um debate entre os diversos ciclos eleitorais. E 

posteriormente a votação para a escolha da Recomendação à 

Assembleia da República, que consistia em dez medidas que visam melhorar a Educação em Portugal.  

Durante a Sessão Plenária, o Presidente da Comissão da Educação e da Ciência efectuou uma 

conferência de imprensa, em que respondeu a questões sobre a educação e situação económica e 

política do país, lembrando, algumas vezes que, o país se encontrava numa fase de eleições de um novo 

Governo, por isso algumas medidas previstas não se iriam realizar. 

Tal como aconteceu na abertura, o término da Sessão Plenária foi realizada pelo Sr. Presidente da 

Comissão da Educação e da Ciência, que agradeceu o empenho dos professores e dos jovens 

deputados pelo trabalho realizado durante as diversas sessões do projecto. 

E assim, terminou a nossa participação no Parlamento do Jovens.  


