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Como é que, nos passados dias 30 e 31 de Maio, o
Nuno Velez Mendes e a Laura Santana Falé, da Es-

cola Secundária Públia Hortênsia de Castro, de Vila
Viçosa, e o Mário Velez e o João Ratinho, da Escola

Profissional da Região Alentejo, em Évora, foram
aterrar em plena Assembleia da República a deba-
ter o Futuro da Educação?

Os jovens podem e devem intervir na
vida política do seu país de forma
consciente.

Foi uma experiência fantástica!
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A aventura destes jovens
alunos começou como qual-
quer outra numa escola. Nes-
te caso, o convite partiu da
Assembleia da República e,
rapidamente, um grupo de
alunos e professores entusi-
astas, movidos pela curiosi-
dade e por um sabor especial
imprimido pela temática em
debate, foi quanto bastou para
aderirem à iniciativa e deci-
direm que, este ano, as suas
escolas iriam lutar pelo futu-

ro da Educação em Portugal.
O programa Parlamento dos

Jovens trata-se de uma inici-
ativa da Assembleia da Repú-
blica, nomeadamente da Co-

missão Parlamentar de Educa-

ção e Ciência, que é desenvol-
vida em colaboração com ou-
tras entidades, como o Minis-

tério da Educação, através das
Direcções Regionais de Educa-

ção e respectivas Equipas de
Apoio às Escolas, as Secreta-

rias Regionais que tutelam a
educação e a juventude nos
Açores e na Madeira e a Se-

cretaria de Estado da Juventu-

de e Desporto, através do Ins-

tituto Português da Juventu-

de. Este programa, destina-
do aos alunos do 2º e 3º ci-
clos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, procura,
antes de mais, promover a
educação para a cidadania e
o interesse dos jovens pela
política e pelo debate de te-
mas da actualidade, subli-
nhando a importância da sua
contribuição para a resolução
de questões que afectam o seu
presente e o futuro individu-
al e colectivo, fazendo ouvir
as suas propostas junto dos
órgãos do poder político.

Decorrendo todas as acti-

vidades em três sessões, de
acordo com as regras de fun-
cionamento da Assembleia da
República, procura-se tam-
bém com este programa que
os alunos entendam o signi-
ficado do mandato parlamen-
tar e o processo de decisão
da Assembleia da República,
enquanto órgão representati-
vo de todos os cidadãos por-
tugueses. Para tal, os alunos
deputados têm necessaria-
mente de desenvolver capa-
cidades de argumentação na
defesa das suas ideias, com
respeito pelos valores da to-
lerância e da formação da
vontade da maioria.

O programa desenvolve-se
em várias fases, ao longo do
ano lectivo, culminando na
realização de duas Sessões
Nacionais no Palácio de São
Bento, em que os alunos têm
o privilégio de questionar
Deputados da Assembleia.

Este ano, o tema proposto
para o Ensino Secundário foi
“Que futuro para a Educação?”

Durante o mês de Janeiro,
foram levadas a cabo as ses-
sões escolares que, no caso
da Escola Secundária Públia

Hortênsia de Castro, decorreu
no dia 24. Nesta fase do pro-
grama, cada escola partici-
pante teve de eleger os seus
deputados para aprovação de
um Projecto de Recomenda-
ção da Escola e eleição dos
respectivos representantes
às Sessões a nível distrital ou
regional.

As várias equipas de alu-
nos, representadas por vári-
as listas, após uma campa-
nha eleitoral que foi pautada
por um elevado espírito de ci-
dadania e civismo, apresen-
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taram e defenderam as suas
moções para que se procedes-
se à votação.

Este dia da Jornada do Par-

lamento foi dividido em  três
momentos: uma primeira ses-
são de esclarecimento, em
que estiveram presentes o
Ex.mo. Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Vila Vi-
çosa, o Engenheiro Luís Cal-
deirinha Roma, e o Director
da Escola, professor Rui Sá.
Este encontro permitiu uma
reflexão inicial sobre o pro-
grama e o importante papel
dos jovens e da sua partici-
pação cívica activa na cons-
trução de um futuro melhor.
Seguiu-se um segundo mo-
mento, agora de trabalho dos

grupos parlamentares, em
que se ultimaram os prepa-
rativos para a Sessão Esco-
lar.

Simultaneamente decorre-
ram as eleições e, no final,
contaram-se os votos e noti-
ficaram-se os deputados elei-
tos para se proceder às for-
malidades de tomada de pos-
se.

Cumpridos todos os passos,
realizou-se a Sessão Escolar
que decorreu com normalida-
de, tendo-se chegado a uma
moção que resultou de um
processo negocial. Relativa-
mente a um possível tema
para o próximo ano, desta
sessão sairam duas propos-

tas: “O estatuto do Aluno” e
“As saídas profissionais no
final do Secundário”.

Terminada esta primeira
fase, seguiu-se uma seguin-
te, desta feita a distrital, no
dia 15 de Março, em Évora.
Nesta, os deputados eleitos
tiveram de dar provas do seu
poder de argumentação, jus-
tificando os votos obtidos,
para defender a sua moção.

Acompanhados pelos pro-
fessores Inácio Esperança e
Ana Paula Alpalhão, os de-
putados calipolenses esta-
vam convictos das suas idei-
as. A Sessão Regional, que
decorreu no auditório da Di-

recção Regional de Educação,
caracterizou-se por uma di-
versidade de ideias que pro-
moveu um debate profícuo. No

final, a  Escola Secundária Pú-

blia Hortênsia de Castro teve
a feliz notícia de ir, pela pri-
meira vez, à Sessão Nacional,
juntamente com dois alunos
da EPRAL de Évora, a repre-
sentar as escolas da Direc-
ção Regional do Alentejo, no-
meadamente o Círculo de

Évora. Foi neste momento
que os deputados alentejanos
Laura Falé e Nuno Velez Men-
des, da Escola Secundária Pú-

blia Hortênsia de Castro; e
Mário Velez e João Ratinho,
da EPRAL de Évora, garanti-
ram o bilhete directo à As-
sembleia da República. Como
suplente, ficou o aluno João
Carlos Passinhas, da Escola

Secundária Gabriel Pereira.
Deste Círculo recém defi-

nido, saiu, então, um Projecto
de Recomendação em que
constavam os seguintes pon-
tos: 1. promover as associa-
ções de pais como meio de
representação dos encarrega-
dos de educação junto das
escolas; 2. alterar/rever os
currículos e a quantidade de

disciplinas existentes, bem
como os programas, adaptan-
do-os às necessidade reais da
economia, às realidades lo-
cais e aos interesses dos alu-
nos; 3. reformular o ensino
alternativo: possibilidade de
ingresso no ensino superior
somente com exames iguais
aos do ensino regular. Au-
mentar o tempo e o nível de
exigência neste projecto; 4.
criação de um programa de

Os deputados eleitos na Sessão Escolar da Escola Secundária
Públia Hortênsia de Castro, de Vila Viçosa. Da esquerda para a direita: os deputados do Círculo de Évora,

 Laura Falé, Nuno Velez Mendes, João Ratinho,
 o professor  Inácio Esperança e o deputado Mário Velez.

“Que Futuro para a Educação”
foi o tema que ilustrou os vários Projectos de Recomendação

aprovados nas sessões escolares e distritais
e que os jovens deputados, nos  dias 30 e 31 de Maio,

tiveram de debater na especialidade
para a votação final global de uma Recomendação

à Assembleia da República.
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estágios, à semelhança do
programa Erasmus, para o
primeiro emprego, nas comu-
nidades lusófonas (Brasil,
Angola, Moçambique, Cabo
verde, etc.).

Por outro lado, o tema mais
votado nesta sessão distrital
para servir de mote ao Parla-

mento dos Jovens 2012,  en-
tre todos aqueles que as es-
colas enviaram, foi "A Justi-
ça em Portugal".

E lá chegaram eles ao Pa-

lácio de São Bento. Durante os
dias 30 e 31 de Maio, 126
jovens, divididos por 63 cír-
culos eleitorais diferentes,
representando os vários dis-
tritos, incluindo a Madeira e
os Açores, debateram o Futu-

ro da Educação, num progra-
ma que foi, inclusivamente,
transmitido em directo pelo
canal da Assembleia da Re-
pública.

Deste modo, no dia 30,
pelas 14h00, as várias Co-
missões reuniram para deba-
ter, na generalidade e na es-
pecialidade, os Projectos de
Recomendação aprovados
nos diversos Círculos Eleito-
rais, sob orientação de depu-
tados da Assembleia da Re-
pública, em representação
dos Grupos Parlamentares. A
Comissão de Évora ficou agru-
prada com as Comissões de
Aveiro, Lisboa, Viana do Cas-
telo, Setúbal, Viseu e Euro-
pa, totalizando 32 deputados
e 6 Projectos de Recomenda-
ção. Como moderadores, es-
tiveram presentes dois depu-
tados da Assembleia, sendo
eles José Luís Ferreira, do
PEV, e João Sequeira, do PS,
e Luísa Veiga Simão, como as-
sessora.

Deste primeiro dia, após
acesso debate e troca de opi-
niões, resultou um Projecto
comum, com 5 medidas e 3
perguntas para serem apre-
sentadas na Sessão Plenária.
Destas últimas, de salientar
que a questão apresentada
pelo nosso Círculo Eleitoral,

através do seu porta-voz, Má-
rio Velez, foi aprovada por
unanimidade, sendo que os
alunos pretendiam saber o
que aconteceu aos Projectos
de Recomendação resultan-
tes da edição do Parlamento

dos Jovens 2010 e, conse-
quentemente, o que irá acon-
tecer aos Projectos que irão
ser aprovados este ano.

Ainda durante a tarde, os
Professores, os jornalistas e

os participantes no concur-
so Euroscola fizeram uma vi-
sita guiada ao Palácio de S.
Bento, em que percorreram
vários dos espaços mais em-
blemáticos deste edifício.

Findos os trabalhos das
diversas Comissões, pelas
17h00, foi oferecido um lan-
che, ao qual se seguiu, pelas
18h00, na sala do Senado,
um programa cultural a car-
go da Orquestra de Violinos
do Conservatório Regional de

Setúbal – Os Paganinus.  Por
volta das 19h30, foi também
servido um jantar no Palácio
de S. Bento.

No dia 31 de Maio, pelas
10h00, decorreu a abertura

solene do Plenário pelo Pre-
sidente da Comissão Parla-
mentar de Educação e Ciên-
cia, Luiz Fagundes Duarte, ao
qual se seguiu um período de
perguntas, nomeadamente a
deputados em representação
dos Grupos Parlamentares,
entre eles: Sofia Cabral (PS),

João Prata (PSD), Michael
Seufert (CDS PP), Rita Cal-
vário (BE), Rita Rato (PCP) e
Heloísa Apolónia (PEV).

A mesa da Assembleia es-
teve também a cargo de jo-
vens, tendo sido eleita a 9
de Abril, e foi constituída
pela Presidente Mafalda Isa-
bel Ribeiro Galhofo (Castelo
Branco); o Vice-Presidente
João Abreu (Madeira); como
1.º Secretário, João Filipe Lu-
dovico (Beja); e 2.º Secretá-
rio, Inês Henriques Lopes
(Lisboa).

Pelas 11h30, teve início o
debate em torno da Recomen-
dação final à Assembleia da
República. Seguindo mais
uma vez as normas do debate
parlamentar, os deputados
dos vários Círculos foram
apresentando as suas suges-
tões e perguntas, bem como
respondendo a pedidos de es-
clarecimento. Foi notória a
forma como todos se envol-
veram, reflectindo o verdadei-

ro espírito parlamentar. Não
faltaram sequer as participa-
ções mais aguerridas que tan-
to caracterizam os verdadei-
ros deputados. Afinal, afir-
maram os nossos deputados
de Évora ao Cábula, "há uma
ideia errada sobre o trabalho
que se realiza na Assembleia.
Pensa-se que é aborrecido...
mas muito pelo contrário, é
entusiasmante e é difícil, por
vezes, controlar a vontade de
intervir e de o fazer quando

e como desejamos, pois é pre-
ciso respeitar as regras. Foi
o que sentimos quando ques-
tionámos os deputados sobre
o que foi feito acerca das re-
comendações do ano anteri-
or, pois achámos que a res-
posta dada foi um tanto eva-
siva. O Círculo de Viana do

Castelo contestou claramen-
te".

Das questões efectuadas ao
Presidente da Comissão Par-
lamentar de Educação e Ci-
ência em torno da educação,
destacaram-se aquelas que
envolveram os eventuais cor-
tes na educação, o acesso à
educação e a qualificação do
pessoal docente. Sobre estas,
Luíz Fagundes Duarte referiu
que, hoje em dia, em Portu-
gal, existe um grande inves-
timento na educação, o que é
também visível na menor taxa
de abandono e num corpo do-
cente altamente qualificado.
Ainda assim, tendo em con-

ta o elevado número de jo-
vens que opta por sair do
país, reconhece que tem de
existir mais iniciativa e for-
mar cidadãos com mais sen-
tido de responsabilidade,
maior dinamismo e versatili-
dade de capacidades, pois já
não existe a noção de empre-
go para a vida.

Às 12h00, o Presidente da
Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência e restan-
tes deputados presentes res-
ponderam, em conferência
de imprensa, às perguntas
dos jornalistas das Escolas.
O Cábula teve a oportunida-
de de questionar o deputado
do PSD, eleito pelo Círculo
Eleitoral da Guarda, João
Prata. Quando questionado
acerca da importância da par-
ticipação dos jovens nesta
iniciativa, destacou que "este
programa fez-se para os jo-
vens e faz-se com os jovens"
pois considera ser "muito
importante que entendam o
funcionamento da Assem-
bleia porque nesta casa  faz-
se democracia todos os dias".
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Referiu ainda que participan-
do no programa, os jovens
"percebem que o fundamen-
tal do trabalho parlamentar
passa muito pela discussão
e debate de ideias". Por ou-
tro lado, acredita que os jo-
vens participantes nunca
mais se irão esquecer desta
experiência. Para além dis-
so, este programa, na opinião
de João Prata, pode vir a ser
útil no dia-a-dia, pois espe-
ra-se que os jovens recebam
ensinamentos que os permi-
ta melhorar quer as suas es-
colas, quer a sua comunida-
de em geral. "Melhorar
como?", salientou. "Promo-
vendo o debate e a apresen-
tação de ideias pois a demo-
cracia é representativa e par-
ticipativa". Esclareceu ainda
que é participativa quando se
consegue ter na nossa comu-
nidade associações, juntas e
outras instâncias que sejam
participadas. E representati-
va quando, comparando com
o Parlamento dos Jovens, exis-
tem deputados que represen-
tam a população portuguesa.
Tal como os jovens deputa-
dos presentes representam as
várias escolas. João Prata
considera então que é esta
ideia que nos deve  "enobre-
cer" e "valorizar". "Democra-
cia é participação, é um sis-
tema que não deve ser enca-
rado como algo negativo, pois
não há outro melhor do pon-
to de vista da participação
das pessoas. Ela tem é de ser
melhorada e sê-lo-á se exis-
tirem pessoas mais críticas
mas também mais construti-
vas".

Da parte da tarde, após um
almoço que decorreu, mais
uma vez, no Palácio de S.
Bento, o debate ficou conclu-
ído e procedeu-se à votação
final global da Recomenda-
ção. Desta, foram adoptadas
as seguintes medidas: 1. eli-
minação das aulas de 45 mi-
nutos, passando as aulas te-
óricas a durar 60 minutos e
as práticas 90 ou 120 minu-

tos, consoante os conteúdos
e a disciplina, de forma a
obter a máxima concentração
e empenho, assim como o má-
ximo rendimento escolar por
parte dos alunos; 2. criação
de um ano zero, com gabine-
tes de apoio ao aluno que te-
nha perfil de desistência,
com a execução de estágios e

disciplinas específicas do
curso a que se quer candida-
tar. Assim, pretendemos ori-
entar os alunos contra o
abandono escolar, visando o
melhor aproveitamento das
suas capacidades, criando
um programa de estágios à
semelhança do programa
Erasmus, nas comunidades
europeias; 3. promoção da
meritocracia, não só em re-
lação aos alunos subsidiados
como também aos restantes
(com média superior a 17 va-
lores, por exemplo), forne-
cendo um apoio à compra de
livros escolares e bolsa de es-
tudo a alunos que obtenham

notas dignas de mérito; 4.
supressão das propinas fixas
actualmente em vigor no en-
sino superior e a sua substi-
tuição por propinas progres-
sivas, atendendo-se ao ren-
dimento do agregado famili-
ar do aluno e para a existên-
cia de uma fiscalização acres-
cida; 5. reformulação da es-

trutura curricular dos cursos
do Ensino Secundário, cien-
tíficos e tecnológicos, apos-
tando numa vertente mais
prática que privilegie o “sa-
ber fazer” através do estabe-
lecimento de parcerias entre
a Escola e as empresas, da
reestruturação dos programas
curriculares e da possibilida-
de de escolha de algumas dis-
ciplinas de opção por parte
dos alunos; 6. proporcionar
aos alunos experiências pro-
fissionais, não só nos cursos
profissionais, mas também
nos Científico-Humanísticos,
através de estágios anuais
extracurriculares e facultati-

vos; 7. credibilização do en-
sino profissional para que
contribua para uma formação
profissional de sustentada
qualidade e uma adequada in-
tegração no mundo do traba-
lho, através da criação de um
exame nacional prático nas
disciplinas de componente
técnica; 8. introdução do uni-
verso cultural na educação
através da divulgação de uma
ampla oferta de actividades
– tais como dança, canto, pin-
tura, teatro, fotografia e arte-
sanato –, aumentando assim
a sensibilidade e expressão
cultural dos alunos e desen-
volvendo outras competênci-
as sociais e cívicas, como o
espírito de iniciativa, essen-
ciais à realização pessoal, à
cidadania activa, à inclusão
social e à empregabilidade na
sociedade do conhecimento;
9. implementação, no Ensi-
no Secundário, de testes in-
termédios às disciplinas es-
pecíficas dos diversos cursos
(Ciências Socioeconómicas,
Línguas e Humanidades, Ar-
tes Visuais, Ciências e Tec-
nologias) e não apenas às
disciplinas de Matemática A,
Física e Química A e Biologia
e Geologia; 10. elaboração de
estudos de mercado de em-
pregabilidade que permitam
adequar as vagas do ensino
superior à oferta do mercado
de trabalho e a tomada cons-
ciente de opções, por parte
dos alunos, na transição do
3º ciclo do Ensino Básico
para o Secundário e no in-
gresso no Ensino Superior.

Por fim, seguiu-se o  en-
cerramento da Sessão Nacio-
nal do Parlamento dos Jovens,

pelo Presidente da Comissão
Parlamentar de Educação e
Ciência e, já de regresso a
casa, os deputados do Círcu-
lo Eleitoral de Évora referi-
ram ter sido "uma experiên-
cia fantástica, a repetir!"
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