
E assim, chegámos à Assembleia da República 

 

Este ano, o parlamento dos jovens, teve como tema de debate a questão: “Que Futuro para a 

Educação?”. Este tema teve como mote para a discussão e apresentação de medidas, uma 

preocupação que envolve 

todos os jovens, 

nomeadamente os que 

frequentam o ensino 

secundário. De que formas 

poderemos melhorar ou 

aperfeiçoar, a educação em 

Portugal? 

O Parlamento dos Jovens tem 

uma grande tradição na 

escola secundária José 

Saramago que se reflecte no 

elevado nível de participação 

dos alunos. Desde as Sessões 

Escolares, à Sessão Distrital e à Sessão Nacional os 

nossos alunos têm participado com grande 

entusiasmo.  

Este ano, mais uma vez passámos à Sessão Nacional 

com a eleição dos deputados Pedro Pessoa, António 

Batalha e Rui Oliveira na representação do distrito de 

Lisboa. 

 

E assim, chegámos à Assembleia da República 

Nos dias 30 e 31 de Maio, ocorreu a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Esta sessão 

teve lugar na Assembleia da República e principiou por volta da 13:30 do dia 30, tendo 

terminado ao final da tarde do dia seguinte. 

O fruto desse trabalho de dois dias, por cerca de 130 jovens deputados, traduziu-se na 

elaboração de uma Recomendação à Assembleia da República constituída por 10 medidas 

aprovadas por todos os deputados.  

No entanto, segundo as palavras da 

deputada Sofia Cabral (PS) o mais 

importante desta iniciativa do Parlamento 

dos Jovens, é“promover o gosto e a 

participação cívica e política dos jovens e 

dos alunos nas escolas”. 

Sessão Escolar em Janeiro de 2011 

       Sessão Escolar em Abril de 2011 

Chegada dos deputados à Assembleia da República 



No primeiro dia, após a recepção 

dos deputados, repórteres e 

professores, deu-se início aos 

trabalhos com a formação de 

quatro comissões onde se 

apuraram 5 medidas, em cada 

uma delas, que iriam ser debatidas 

durante a sessão plenária do dia 

seguinte. A reunião da primeira 

comissão foi presidida pelos 

deputados José Luís Ferreira (PEV) 

e João Sequeira (PS), a da segunda 

(a nossa), pelos deputados Rita 

Rato (PCP) e Emídio Guerreiro 

(PSD), a da terceira, pelos deputados 

Teresa Damásio (PS) e Michael Seufert (CDS-PP) e a reunião da quarta comissão foi presidida 

pelos deputados Rita Calvário (BE) e João Prata (PSD).  

 

Para além das medidas aprovadas, cada comissão votou nas questões que desejaria ver 

respondidas pelos deputados da Assembleia da República na Sessão Plenária. 

Enquanto decorriam os trabalhos nas comissões, professores e jornalistas tiveram a 

oportunidade de conhecer melhor o palácio de S. Bento, numa visita guiada, que se revelou de 

grande interesse. Começando pela Sala de Passos Perdidos, nada se perdeu ao ouvir as 

pertinentes explicações 

e a ver os grandes 

painéis de Columbano 

Bordalo Pinheiro 

mostrando a grande 

história do país. Todos 

se puderam sentar nos 

lugares dos deputados 

da Assembleia, na Sala 

das Sessões. Todas as 

elucidações sobre o 

protocolo e trabalhos 

eram, como sempre 

pouco importantes, se 

comparadas com a 

sensação ao mesmo 

tempo de distância, pela 

grandiosidade da sala e dos que nela têm assento, e a proximidade de saber que todos afinal 

fazemos parte daquela sala e do que ela representa. 

No lanche que se seguiu, o ambiente de convívio generalizou-se e prolongou-se até ao final 

dos trabalhos no dia seguinte, quer no concerto proporcionado pelo grupo Paganinus, uma 

orquestra de violinos, constituída por crianças e jovens que demonstraram grande preparação 

e talento, quer no jantar que se seguiu. Jantar esse que foi um banquete magnífico que muito 

agradou a todos. 

Reunião da segunda comissão, em 30 de Maio. 

Visita guiada à Sala dos Passos Perdidos da Assembleia da República 



A noite passou-se nos alojamentos do IPJ- calhou-nos o INATEL de Oeiras, onde num ambiente 

panorâmico, a confraternização e a alegria se prolongaram.  

No dia seguinte decorreu a Sessão Plenária,na Sala do Senado, iniciada pelo presidente da 

Comissão Parlamentar da Educação e Ciência da Assembleia da República, Dr. Luís Fagundes 

Duarte, que fez um 

discurso de abertura 

salientando que as 

medidas aprovadas 

pela Sessão Plenária 

teriam de ser 

respeitadas e postas 

em prática pelo 

governo que viesse a 

ser eleito no 

Domingo seguinte.  

 

 

 

Seguiu-se a apresentação de perguntas aos deputados 

da Assembleia da República, Sofia Cabral (PS), João 

Prata, Michael Seufert, Rita Calvário, Rita Rato e 

Heloísa Apolónia (PEV). A primeira das perguntas 

colocadas recebeu uma resposta de tal modo vaga que 

o jovem deputado que iria colocar a pergunta seguinte 

sentiu-se instigado a referir a forma pouco objectiva 

como a deputada Sofia Cabral abordou a anterior 

questão. Começou desta forma pouco amigável esta 

sessão de perguntas aos deputados, tendo grande 

parte das respostas dadas excedido o tempo regulamentar (3 minutos), com a agravante de 

que tais respostas eram feitas com pouca objectividade. 

Com o término destas questões, pôde então passar-se para os trabalhos parlamentares a 

serem realizados pelos deputados do Parlamento dos Jovens. Estes trabalhos pretendiam 

apurar 10 das 20 medidas propostas pelas quatro comissões. Primeiro foi pedido aos 

deputados que fizessem propostas de eliminação das medidas. Tendo onze das 20 medidas 

sofrido propostas de eliminação. 

Durante esta primeira parte da sessão plenária o Presidente da Comissão Parlamentar da 

Educação e Ciência da Assembleia da República, Dr. Luís Fagundes Duarte, deu uma 

conferência de imprensa para os jornalistas. Nessa conferência, as questões colocadas 

incidiram especialmente no tema da educação. Uma das questões colocadas foi se o ensino 

secundário não estaria com um grau de dificuldade demasiado baixo comparativamente ao 

ensino superior, e se esse facilitismo não poderia desmotivar os melhores alunos, criando 

neles um baixo hábito de estudo, que lhes poderia vir a ser prejudicial quando enveredassem 

pelo ensino superior. O Dr. Luís Fagundes Duarte respondeu a esta questão, dizendo que, 

enquanto professor, a sua obrigação é não permitir os facilitismos, logo de início, para obrigar 

Deputados do círculo de Lisboa na Sessão Plenária 

Deputados da Assembleia da República 



os alunos a aplicarem-se desde o princípio e 

assim impedir que aconteça essa desmotivação 

por parte daqueles que sentiriam poucas 

dificuldades. 

A sessão plenária foi interrompida para almoço, 

que aconteceu, mais uma vez, no claustro do 

palácio e com a presença dos deputados, 

jornalistas e professores. 

 Após votação oito das medidas foram 

eliminadas. As restantes doze, foram submetidas 

a votação pelo que as dez mais votadas fariam parte do texto de recomendação dos jovens 

deputados à Assembleia da República. Estavam assim terminados os trabalhos da sessão 

plenária com a aprovação das dez medidas a apresentar à Assembleia da República. 

Esta sessão nacional do 

Parlamento dos Jovens 

terminou com o encerramento 

na sessão plenária, e com 

novo discurso do Presidente 

da Comissão Parlamentar da 

Educação e Ciência da 

Assembleia da República, no 

qual destacou a qualidade da 

recomendação aprovada, 

dizendo mesmo que 

estávamos perante um 

verdadeiro programa para a 

educação dos jovens em 

Portugal. Disse também que os 

jovens participantes foram 

capazes de identificar os problemas e encontrar as soluções para esses mesmos problemas. 

Luís Fagundes Duarte relembrou ainda que “tudo aquilo que nós temos não é uma dádiva mas 

tem que ser o resultado do trabalho”. Destacou-se igualmente o agradecimento a todos os 

professores envolvidos no projecto do Parlamento dos Jovens, pois sem eles e sem a sua 

dedicação, nada disto seria concretizável. Tais palavras foram recebidas calorosamente pelos 

deputados que aplaudiram. 

 

Com a participação nesta iniciativa do Parlamento dos Jovens, os estudantes puderam 

contactar directamente com o mundo da política, tendo tido a oportunidade de nele intervir. 

Assim, os participantes testemunharam que o mundo da política é feito de grandes coisas: 

grandes edifícios, grandes salas, grandes responsabilidades, grandes discursos, grandes 

refeições e também de grandes projectos, como este! 

 

Grande convívio do Parlamento dos Jovens-

Almoço do dia 31 

Dr. Luís Fagundes Duarte no encerramento do Parlamento dos 

Jovens 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

Números que ficaram 

339 escolas participantes do Ensino Secundário 

6180 alunos eleitos nas Sessões Escolares 

1186 alunos participaram às Sessões Distritais e Regionais 

Cerca de 130 deputados participaram na Sessão Nacional 

 

E para o ano cá estaremos de novo… 

Texto de Ricardo Moreira, jornalista da escola secundária José 

Saramago de Mafra  
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