
Parlamento dos Jovens 2011 – Os Arquitectos do Futuro

Nos  dias  30  e  31  de  Maio  de  2011,  realizou-se  no 
Palácio de São Bento, em Lisboa, a Sessão Nacional do 
Parlamento  dos  Jovens  do  Ensino  Secundário.  Esta 
actividade  conta  com  o  apoio  da  Assembleia  da 
República,  do  Instituto  Português  da  Juventude,  e 
também  com  a  parceria  do  Ministério  da  Educação, 
dividindo-se  em  três  fases  distintas:  sessão  escolar 
(primeira),  sessão  distrital/regional(segunda),  e,  por 
último,  a sessão nacional  (terceira fase),  na qual  são 
propostos os projectos escolhidos na fase anterior. 
O  Parlamento  dos  Jovens  tem  como  objectivo 
incentivar o interesse dos adolescentes na participação 
cívica e política, fazendo ouvir as suas propostas junto 
dos órgãos do poder político, e apelando à importância 
da  contribuição  da  juventude  para  a  resolução  de 
problemas  que  afectam  o  seu  presente  e  futuro 
colectivo.  Este último ponto teve particular  destaque 
nesta Sessão Nacional, cujo tema subjacente era "Que 
Futuro para a Educação?".
Na generalidade das sessões deu-se início aos debates 
nas respectivas Comissões dentro da hora prevista na 
agenda. Sendo excepção a sessão que veio a decorrer 
na «sala 6» (na qual se encontravam os representantes 
dos distritos de Viseu, Leiria, Coimbra, Faro, Portalegre, 
Açores e Braga), a qual começou com um ligeiro atraso, 
vindo o mesmo a influenciar a hora estipulada para o 
final  dos  trabalhos.  Foi  Rita  Calvário  (deputada  do 
Bloco  de  Esquerda)  quem  deu  início  aos  trabalhos 
desta  4ª  Comissão proferindo um discurso breve,  no 
qual esclareceu as normas do debate e detalhes sobre 
o seu funcionamento.

Pelo círculo de Coimbra, representado por três escolas 
(Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de 
Oliveira  do  Hospital,  Escola  Secundária  Quinta  das 
Flores e Escola Secundária Avelar Brotero) foi aprovado 
um projecto composto por quatro medidas. O projecto 
em  causa  exigiu  dos  membros  do  referido  círculo 
elevado  esforço  e  empenho  na  preparação  desta 
sessão. 
Na  constância  dos  trabalhos  da  4.ª  Comissão, 
salientou-se a necessidade de fomentar um espírito de 
empreendedorismo junto da juventude, a importância 
de atenuar desigualdades no acesso à educação e do 
combate ao abandono escolar. Beatriz Brito (porta-voz 
do  círculo  de  Coimbra  e  aluna  da  Escola  Secundária 
com 3º Ciclo do Ensino Básico de Oliveira do Hospital) 
apontou a imprescindibilidade de uma maior acção no 
sistema  educativo,  acompanhado  da  alteração  de 
políticas educativas. Intervenção esta que sublinhou o 
facto  de,  no  que  respeita  à  educação,  ainda  se 
encontrarem distantes as metas que o país se propôs 
alcançar aquando do  25 de Abril.
Tendo em vista a preocupação comum em relação ao 
estado  actual  do  país,  os  membros  dos  Açores 
solicitaram propostas originais e inovadoras, por forma 
a  obter  maior  impacto  com  menores  recursos 
monetários.
As  propostas  apresentadas  pelos  representantes  do 
distrito  de  Faro,  fizeram  referência  à  importância  da 
consideração da realidade escolar entre professores e 
alunos, apontando, neste contexto, o objectivo de criar 
uma escola mais humana e menos estatística.
Por fim foi também criticado o actual modo de ensino, 
demasiado teórico, e por isso pouco voltado para a via 
profissional,  falhando  a  importante  tarefa  de 
potenciar  a  inserção  dos  alunos  no  mercado  de 
trabalho.
Os  debates  decorridos  ao  longo  da  sessão 
desenvolveram-se  com  normalidade,  neles  se 
esgrimindo  argumentos  favoráveis  e  desfavoráveis 
aos  projectos  então  apresentados  pelos  diversos 
círculos  na  pessoas  dos  seus  porta-vozes. 



Merecendo destaque a persistência e capacidade de 
aceitação  das  diferenças  por  parte  dos 
intervenientes.
Findos  os  delongados  trabalhos  da  4.ª  Comissão, 
conheceu  aprovação  o  projecto  proposto  pelo 
Círculo de Leiria. Porém, este projecto vencedor foi 
objecto de diversas e numerosas alterações aquando 
dos debates e votações. Para tanto contribuíram os 
demais alunos presentes, que, conjugando esforços 
e debatendo ideias, almejaram a construção de um 
projecto final que, pese embora pertença ao Círculo 
de  Leiria,  contou  com  a  participação  activa  da 
maioria  dos  presentes  –  destacando-se  a 
importância das alterações apresentadas pelo círculo 
de Coimbra.
Nas  restantes  comissões,  foram  vencedores  os 
projectos pertencentes aos círculos de Lisboa, Porto 
e também da região autónoma da Madeira.
Ao longo da tarde do 1º dia, alguns dos professores 
e  alunos  tiveram  a  oportunidade  de  conhecer  as 
instalações do Palácio de S. Bento, através de uma 
visita guiada a diferentes espaços históricos.
No  final  dos  debates  em  redor  da  aprovação  dos 
projectos  que  posteriormente  foram  apresentados 
na  Sessão  Plenária,  foi  servido  o  lanche  nos 
Claustros do Palácio. O momento de pausa deu azo a 
um  simpático  convívio  entre  professores  e  alunos 
das diversas escolas do país ali representadas, ainda 
marcado pelo salutar confronto de diferentes pontos 
de  vista  e  ideologias.  Partilharam-se  também 
conhecimentos através de uma interacção propícia 
ao  alargamento  de  horizontes,  tão  caro  ao 
crescimento  dos  quase  cidadãos  em pleno  gozo  e 
exercício dos direitos políticos. Momento este a que 
se seguiu,  na sala do Senado,  o programa musical 
oferecido  pela  Orquestra  de  Violinos  do 
Conservatório Regional de Setúbal.

No 2º dia (31 de Maio) do Parlamento dos Jovens 
2011, a Sessão Plenária iniciou-se num clima de vaga 

agitação,  potenciada  pela  laboriosa  preparação  de 
que foi alvo o grande debate, ao qual se seguiram as 
mais  importantes  decisões.  A  sessão foi  precedida 
por um breve discurso do Presidente da Comissão 
Parlamentar  de  Educação e  Ciência,  Luís  Fagundes 
Duarte.  No  discurso  proferido  reiterou-se  a 
importância  das  medidas  aprovadas,  as  quais 
deveriam  ser  respeitadas  e  colocadas  em  prática 
pelo poder político, sublinhando o facto de o futuro 
de Portugal assentar nos jovens, «os jovens de hoje 
e os adultos de amanhã». 
Posteriormente, foram colocadas algumas questões 
(previamente  escolhidas  nas  comissões)  aos 
deputados, de cada um dos partidos políticos com 
assento parlamentar, que se encontravam presentes 
na sala do Senado: Sofia Cabral (do PS), Rita Rato (do 
PCP),  Rita  Calvário  (do  BE),  João  Prata  (do  PSD), 
Michael Seufert (do CDS-PP) e Heloísa Apolónia (do 
PEV).
As  questões  levantadas  revelaram  preocupações 
associadas  ao  futuro  do  país,  dos  jovens  e  da 
educação. A deputada Sofia Cabral  declarou que o 
projecto nacional (produto dos esforços dos diversos 
círculos)  que  viria  a  ser  aprovado  era  motivo  de 
orgulho para todos e símbolo do esforço que uniu 
alunos  e  professores  num  importante  esforço 
conjunto. João Prata apelou ainda à desmistificação 
da  concepção  dos  deputados  como  um  peso 
democrático inútil, generalizada na sociedade e que, 
por isso, era importante eliminar junto dos jovens.
A 1ª parte da sessão terminou, assim, com a defesa 
e  apelo  a  um  debate  com  educação,  partindo  da 
aceitação  de  divergências.  João  Prata  (PSD) 
incentivou  as  capacidades  de  argumentação  de 
ideias,  sempre  com  respeito  pelos  valores  da 
tolerância e vontade da maioria, declarando que "o 
fermento  e  sal  da  democracia  consiste  em 
argumentar  e  contra-argumentar”,  na  troca  de 
opiniões e no encontro de caminhos e soluções para 
a educação do país.
Fundada  na  especial  conjuntura  sócio-política  dos 
dias  em  que  decorreu  o  Parlamento  Jovem,  foi 
colocada uma questão à deputada Rita Rato, nela se 
indagando  o  possível  impacto  das  medidas  da 
«troika», e se estas colocariam em causa o carácter 
tendencialmente  gratuito  da  educação  previsto  na 
Constituição da República Portuguesa. Em resposta, 
Rita Rato afirmou que, sendo a educação um direito 
igual,  o  acordo  era  inconstitucional  e  punha  em 
causa  as  justas  oportunidades  de  ensino  entre 
alunos,  independentemente  da  sua  situação 
económica ou social. Reforçou ainda a importância e 
o dever do Estado em garantir uma educação para 
todos,  nunca  esquecendo  o  relevo  e  valor  das 



escolas públicas.
Posteriormente,  o  Presidente  da  Comissão 
Parlamentar de Educação e Ciência deu ainda uma 
conferência  de  imprensa  aos  jornalistas  das  várias 
escolas  representadas,  na  qual  respondeu  às 
perguntas  colocadas  pelos  jovens  jornalistas.  As 
questões colocadas e respectivas respostas aludiram 
à actualidade da educação em Portugal (sistema de 
ensino,  exigência  de  adaptar  as  escolas  às  novas 
realidades,  o  insucesso/abandono  escolar,  a 
preocupação com uma elevada taxa de desemprego 
de uma classe jovem qualificada que decide imigrar 
em busca  de  melhores  condições  de  vida  noutros 
países,  a  defesa  da  autonomia  das  escolas  e  a 
necessidade  de  existir  uma  continuidade  dos 
programas educativos).
Cumprido  o  tempo  estipulado  para  a  sessão  de 
esclarecimentos com os deputados da AR e posterior 
conferência  de  imprensa  com  o  Presidente  da 
Comissão  Parlamentar  de  Educação  e  Ciência, 
restava  somente  na  ordem  de  trabalhos  do 
Parlamento Jovem 2011 a realização do debate final, 
do qual sairia uma Recomendação à Assembleia da 
República,  com o número máximo de 10 medidas. 
Debate este que estava marcado para o período da 
tarde de 31 de Maio de 2011,  após  o  almoço no 
Claustro.

Na sessão plenária final procedeu-se a um cuidado 
trabalho  de reduções,  modificações  e  aditamentos 
às medidas constantes do projecto comum nacional. 

A  sessão  terminou  com  a  votação  global  da 
Recomendação  aprovada  (na  qual  a  medida  n.º  4 
consiste  numa  proposta  única  do  projecto  de 
Coimbra).  Esta  Recomendação  à  Assembleia  da 
República  espelha  o  esforço  de  todos  –  jovens  e 
demais população escolar – na construção de uma 
educação melhor e de um futuro próspero.
Luís  Fagundes  Duarte  proferiu  o  discurso  de 
encerramento da sessão plenária, no âmbito do qual 
dirigiu  palavras  aos  jovens,  dando  o  objectivo  do 
Parlamento dos Jovens por integralmente cumprido, 
atenta  a  demonstrada  capacidade  dos  jovens 
envolvidos  no  evento  na  detecção  problemas 
encontrando as melhores soluções em conjunto. 
Neste  discurso  não  foi  ignorada  a  actualidade 
política do país, bem como a sua possível influência 
na educação e a obrigação de os jovens lutarem por 
um  futuro  melhor  para  si  mesmos.  Com  a 
proximidade  das  eleições  antecipadas  (devido  à 
dissolução da Assembleia em Abril de 2011), fez-se 
ainda apelo ao exercício do direito/dever de votar.
Finalmente,  teceram-se elogios ao programa eleito 
pelo  Parlamento  dos  Jovens  no  ano  de  2011,  ao 
trabalho realizado pelos jovens presentes na Sala do 
Senado,  preocupados  com  a  sua  geração,  sem 
olvidar  o  importante  contributo  dos  professores, 
selando-se, por fim, tais considerações com fortes e 
sentidos aplausos.
Da  edição  do  Parlamento  dos  Jovens  2011,  há  a 
retirar  que,  indubitavelmente,  são  os  jovens  os 
arquitectos do futuro.
Nas palavras de Kant, «é no problema da educação 
que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento 
da  humanidade»,  e  com  jovens  capazes  de 
descortinar  erros,  eliminá-los,  corrigi-los  e  avançar 
no sentido de construir um mundo melhor, decerto 
tal  força  surtirá  o  devido  impacto  da  procura  da 
perfeição. Ficando amplamente demonstrado que é 
enquanto  unidade,  tolerante  e  funcional,  que  os 
jovens  encontrarão  a  força  necessária  para 
impulsionar o futuro.
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