
Palmeiras na Nacional do Parlamento dos Jovens 

Após serem eleitas na sessão distrital para juntamente com a Escola Amato Lusitano e a Escola 

Frei Heitor Pinto representarem o distrito de Castelo Branco na Assembleia da República, as 

duas alunas da nossa escola Maria Sousa (12ºE) e Mariana Morais (12ºC) deslocaram-se a São 

Bento para num projecto que visa fomentar o espírito de cidadania e de crítica nos jovens dos 

ensinos secundário e básico debaterem o tema: “Que futuro para a Educação?”. Os objectivos 

deste programa passam por promover a participação cívica e política dos jovens, demonstrar a 

importância do debate democrático na resolução de problemas que afectam a comunidade, 

apresentar aos jovens o papel da Assembleia da República, bem como, fomentar nos jovens a 

capacidade de argumentação na defesa das suas ideias. A Casa da Democracia abriu-se assim 

nos dias 30 e 31 de Maio para receber 132 jovens com mandato de deputado por dois dias.  

Os trabalhos parlamentares decorreram nas comissões e culminaram na sessão plenária. A 

nossa escola integrou-se na 2ª comissão juntamente com os círculos eleitorais do Porto, 

Açores, Beja, Bragança, Viana do Castelo e Lisboa, presidida pela deputada Rita Rato (PCP) e 

Emídio Guerreiro (PSD). As comissões tinham como objectivo o debate das propostas 

apresentadas pelos Círculos Eleitorais e congrega-las (após eliminação de algumas) num 

projecto de recomendação a apresentar em sessão plenária, bem como, formular as perguntas 

a colocar aos deputados na Sessão Plenária. 

No dia seguinte abrem-se as monumentais portas daquela histórica Sala do Senado, que 

outrora se chamou Sala dos Pares porque nos tempos idos da Monarquia recebia os 

digníssimos pares do Reino, individualidades escolhidas por Sua Majestade que juntamente 

com a câmara dos deputados eleitos pelo povo legislavam, para acolher novas caras, caras 

diferentes das dos ilustres que diariamente se passeiam por aqueles corredores. Começa assim 

a Sessão Plenária do Parlamento dos Jovens com um período de perguntas aos deputados Rita 

Rato (PCP), Rita Calvário (BE), Heloísa Apolónia (PEV), Sofia Cabral (PS), João Prata (PSD) e 

Miguel Seufert (CDS). As perguntas colocadas abrangeram diversificadas temáticas passando 

pela conjuntura económico-financeira do país, pelas ideologias partidárias, entre outras… 

Terminado este período inicia-se o debate das propostas de recomendação apresentadas pelas 

comissões que culmina com a votação das mesmas. O projecto de recomendação final pode 

ser consultado on-line no site “www.parlamento.pt” e inclui medidas como o fim das aulas de 

45 minutos e a substituição das mesmas por aulas de 60 minutos quando teóricas ou 90 se 

práticas, a promoção do mérito, entre outras... 

Acrescento que as nossas deputadas foram sempre acompanhadas pela professora Mariluz 

Barata, responsável pelo programa Parlamento dos Jovens na nossa escola. 
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