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! A presença de autocarros oriundos de todo país junto da monumental escadaria do Palácio de 

São Bento indicia o inicio da sessão nacional do Parlamento dos Jovens, relativa ao ensino secundário. Jovens 
vindos de todos os distritos do país, regiões autónomas e do Cycle d’Orientation des Grandes Communes 
em Genebra irão durante os próximos dois dias,  respeitando as regras do debate parlamentar,  apresentar 
argumentos e defender posições, todos com um objectivo em comum: aprovar uma Recomendação Final a 
levar à Assembleia da República.
! O programa Parlamento dos Jovens nasceu em 1995, por mão da então deputada Julieta Sampaio e 
realiza-se anualmente desde essa data.  Nos últimos 16 anos, este tem sido um espaço de educação da cida-
dania e de promoção do debate democrático onde os jovens estudantes portugueses têm a oportunidade de 
conhecer de perto Assembleia da República, aprender as regras e normas do debate parlamentar e adquirir 
experiência participativa em processos eleitorais.
! A iniciativa é composta por três sessões: a sessão escolar onde cada escola aprova um projecto de 
recomendação e elege os deputados à sessão distrital; a sessão distrital onde as escolas do distrito se reúnem 
e aprovam um projecto de recomendação conjunto e finalmente a sessão nacional, onde as escolas eleitas an-
teriormente discutem os projectos de cada distrito e aprovam a Recomendação Final.
! Em 2011, coube às escolas secundárias do nosso país levar os seus alunos a reflectir e a deliberar so-
bre o seu presente, com vista a melhorar o futuro das próximas gerações. “A educação está para a alma como 
a escultura está para um bloco de mármore” disse Joseph Addison e foi exactamente sobre o futuro da edu-
cação que esta edição do Parlamento dos Jovens incidiu. Sendo conhecidas diversas lacunas do sistema de 
ensino português aliadas à vivência pessoal dos jovens deputados, não foi grande surpresa a clarividência e 
objectividade com que estes o abordaram. Desde questões específicas como testes intermédios, aulas de 
substituição até assuntos mais genéricos como a relação entre o ensino e o mercado de trabalho, os jovens 
portugueses mostraram-se informados e conscientes de que tinham nas suas mãos a possibilidade de melho-
rar o seu sistema de ensino. 
! Nesta edição, o distrito de Santarém foi representado pelo Colégio São Miguel de Fátima com os 
alunos Flávia Duarte e Sílvio Vieira, Escola Secundária Marquesa de Alorna de Almeirim (estreante absoluta 
no programa) com  os alunos Diogo Pascoal e Pedro Cara d'Anjo e a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos com En-
sino Secundário Artur Gonçalves de Torres  com os alunos Inês Santos e David Inverno. 

	


	

	


	
 	
 	
      

  	
 	
 	
          Intervenção da porta-voz do círculo de Santarém Flávia Duarte
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 No primeiro dia da Sessão Nacional, coube aos deputados de cada distrito reunir-se em 5 Comissões Par-

lamentares presididas por deputados eleitos à Assembleia da República de cada um dos partidos com representação par-
lamentar, cada uma delas com o objectivo de aprovar um projecto de recomendação para ser debatido na sessão plenária 
a realizar no dia seguinte. Os deputados de Santarém estiveram presentes na 3ª Comissão, presidida pelo deputado do 
CDS-PP Michael Seufert, e foram elementos activos no decorrer do debate tendo conseguido com que a sua medida 
incidente na fiscalização da atribuição de fundos europeus aos cursos profissionais figurasse na recomendação a levar à 
sessão plenária. Durante as discussões nas Comissões, professores e jornalistas presentes tiveram direito a uma visita 
guiada pelo Palácio de Sao Bento, onde puderam conhecer de perto cantos e recantos daquela que é a casa da democra-
cia, assim como toda a sua história. Houve também tempo para um lanche nos claustros do Palácio de São Bento onde 
num registo mais informal todos os participantes no programa (professores, jornalistas e deputados) puderam trocar 
impressões, conviver e como se diz na gíria “repor baterias” depois das várias horas de debate. E porque como diria 
Friedrich Nietzsche, “sem a música, a vida seria um erro”, todos os participantes foram seguidamente presenteados com 
um momento musical na Sala do Senado, protagonizado pelos “Paganinus”, da Orquestra de Violinos do Conservatório 
Nacional de Setúbal. Estava assim concluído o primeiro dia da Sessão Nacional do Parlamento dos jovens.

                   !   !            

! ! ! ! Pedro Cara D’Anjo e Diogo Pascoal na 3ª Comissão
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! No dia seguinte, por volta da 10 da manhã a Sala do Senado lotou. A sessão plenária, o momento 
mais aguardado do programa estava prestes a começar. Dali viria a sair depois de numero horas de debate a 
Recomendação Final à Assembleia da República com as 10 medidas para aplicar no sistema de ensino portu-
guês. A Sessão começou com um breve discurso do então presidente da Comissão de Educação e Ciência 
Luiz Fagundes Duarte onde este saudou todos os milhares de pessoas envolvidas no programa desde as ses-
sões escolares até à decorrente sessão plenária e congratulou os jovens deputados presentes pelo seu espírito 
empreendedor e vontade de fazer a diferença. “Hoje, a palavra pertence aos jovens!” afirmou o deputado. 
Antes de se dar início ao debate, assistiu-se um período de perguntas dirigido aos deputados em representa-
ção dos 6 Grupos Parlamentares da Assembleia da República Sofia Cabral (PS), João Prata (PSD), Heloísa 
Apolónia (PEV), Rita Calvário (BE), Rita Rato (PCP) e Michael Seufert (CDS-PP), perguntas estas que incidi-
ram em variadas temáticas e que foram, com maior ou menor eloquência e objectividade, respondidas pelos 
vários deputados.

! Para dar como encerrada a sessão, Luiz Fagundes Duarte retomou o seu lugar na mesa da Assem-
bleia e proferiu o discurso de encerramento onde apelou aos jovens estudantes para que continuem interven-
tivos e que não deixem que os outros tomem conta do seu futuro. Dirigiu-se também aos deputados e jorna-
listas presentes com mais de 18 anos incentivando-os a participar nas eleições legislativas que viriam a de-
correr dia 5 de Junho para que não contribuíssem para os níveis abstencionistas tão preocupante do nosso 
país. O deputado não deixou também de elogiar  a iniciativa Parlamento dos Jovens que para ele cumpriu o 
seu propósito enquanto programa feito para a educação e formação cívica de jovens afirmando no entanto 
que é necessário que as entidades competentes transformem o trabalho desenvolvido durante a iniciativa se 
converta em resultados práticos.  Em concordância com tais afirmações está a deputada em representação do 
Grupo Parlamentar do PCP Rita Rato que considera que o Parlamento dos Jovens cumpre o seu objectivo 
enquanto uma forma de mostrar aos jovens o funcionamento da Assembleia da República e que como tal 
leva à responsabilização dos seus intervenientes mas, no entanto, falha na medida em que o trabalho desen-
volvido durante o programa não é levado em conta, exemplificando com a edição de 2010 do ensino básico 
onde figuraram na Recomendação Final uma série de medidas de prevenção da violência em meio escolar 
que não foram simplesmente ouvidas pelos órgãos competentes. A deputada vai mais longe afirmando que 
“os estudantes em Portugal não são ouvidos”, uma situação inconstitucional e um incumprimento da lei que 
tem que forçosamente terminar.

!

                                                                                                    

! ! ! ! ! !            Conferência de imprensa com Luiz Fagundes Duarte                                     

         Alunos de Santarém na sessão plenária
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! Desta edição número 16 do Parlamento dos Jovens que contou com a participação de 339 escolas e 
que mobilizou 6180 alunos desde a sessão escolar até à nacional, o jovens deputados saem esperançados de 
que o novo executivo valorize o seu trabalho mas acima de tudo consciencializados para as falhas do sistema 
educativo português e com a satisfação de terem contribuído para o aperfeiçoamento do inevitavelmente 
imperfeito país em que vivemos.

Até para o ano!

Texto: Miguel  Vicente

Fotos: Miguel Vicente/Pedro da Silva  

!

4


