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O jovem é quem mais ordena 

São duas da tarde e mais de uma centena de jovens reúne-se à porta do Palácio de São Bento, 

seja a trocar ideias sobre as suas aspirações, seja a conhecer os deputados a ‘‘enfrentar’’. Uma 

Lisboa quente acolhe este grupo de jovens que anseiam pelo começo do evento pelo qual 

esperaram todo um ano. 

Há já sete anos é realizada a iniciativa ‘‘Parlamento dos Jovens’’, que conta com a participação 

de centenas de escolas. Esta ideia tem como objectivos fulcrais desenvolver uma educação 

focada na cidadania, estimular e cimentar a relação dos jovens com os assuntos político-sociais 

contemporâneos.  

Devido à parceria da Assembleia da República com o Instituto Português da Juventude (IPJ) e 

com a Comissão de Educação e Ciência, foi possível realizar-se mais uma Sessão Nacional, no 

Palácio de São Bento, nos dias 30 e 31 de Maio, antecedida de duas sessões, uma a nível 

escolar e outra a nível distrital/regional. 

 

Os deputados na Assembleia da República 

 

‘‘A escola tem de articular os seus conteúdos de maneira a que os jovens os entendam e 

possam tirar partido desses mesmos’’, defende Luís Fagundes Duarte, Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência. Esta é uma maneira didáctica de apresentar a problemática do tema 

escolhido para a presente edição: ‘‘Que Futuro para a Educação?’’ 



A educação não é algo que se possa limitar a uma sala de aula, ou até mesmo a uma família. As 

pessoas olham-na como algo que vem nos livros, ou que se aprende através de estudos, mas é 

também necessária uma matrícula na ‘‘escola da vida’’. A educação é a arma do futuro, e o 

grande problema é que poucos têm a sua posse e quase ninguém sabe em que direcção a 

disparar. Como diz um antigo provérbio tibetano, ‘‘O aprendiz é que tem de entrar, pois o 

professor só lhe abre a porta’’. 

A ânsia e furor à entrada assinalam mais um começo de (espera-se) muitos, e separam-se os 

jovens deputados dos jornalistas, professores e acompanhantes: Está oficialmente aberta a 

oitava edição nacional do Parlamento dos Jovens.  

Nesta fase, os deputados são divididos por região e reunidos em Comissões, onde serão 

debatidos e votados os projectos-base de cada distrito, para se formular o melhor projecto a ir 

à AR.  

A Escola Secundária de Palmela e Colégio Campo das Flores são as escolas que estão em 

representação do Distrito de Setúbal, lideradas pelos deputados Carolina Mateus e Sofia 

Teixeira, David Cristóvão (porta-voz) e Miguel Marques, agrupados na primeira Comissão. 

Durante cerca de três horas, debatem e defendem incessante e fervorosamente as suas 

medidas, enquanto a jovem comunidade jornalística e professores têm à sua disposição uma 

visita guiada ao Palácio de São Bento, habituando-se à sua nova sala de aula.  

Passado o tempo de debate, a fome vence o diálogo, e palavras não são o principal ingrediente 

do lanche no Claustro, fornecido pela organização, incansável no apoio aos participantes.  

Já confortados gastronomicamente, os deputados apreciam um espectáculo de música e 

coreografia na Sala do Senado, interpretado pelos ‘‘Paganinus" - Orquestra de Violinos do 

Conservatório Regional de Setúbal. 

 

 

Actuação da Orquestra de Violinos do Conservatório Regional de Setúbal – ‘‘Paganinus’’. 



 

 É tempo de seguir para o INATEL de Oeiras, cedido para alojamento dos participantes, após 

um deleitoso jantar, novamente no Claustro, sítio que começa a ser visto como uma bem-

vinda sala de refeições. 

Finalmente, preparam-se todos os deputados e jornalistas para o grande dia. Já no Palácio, a 

Sala do Senado é inundada pela cheia de curiosos, familiares, docentes e jornalistas, para 

assistir ao debate dos recentes mas não impreparados deputados. 

Iniciada a sessão com um discurso de recepção de Luís Fagundes Duarte e com a apresentação 

de um deputado de cada grupo parlamentar, são-lhes colocadas as questões seleccionadas nas 

Comissões, com o objectivo de dissipar todas as dúvidas dos jovens sobre qualquer temática 

relacionada com a sociedade. 

No decorrer desta sessão plenária, e já após a fase das questões, os jornalistas têm direito a 

entrevistar alguns dos deputados presentes, que deixam à vista a sua posição pessoal sobre o 

tema. 

Sendo apenas possível ter sido entrevistada Rita Rato, deputada parlamentar pelo PCP, ao ser 

abordada sobre o que cabe aos alunos defender, não deixa dúvidas algumas ao afirmar que 

“devido aos sucessivos e enormes cortes orçamentais e até de funcionários/docentes que 

Educação tem sofrido, a luta tem de estar presente!’’. Não deixando de incentivar os jovens à 

participação, afirma que ‘‘a lei base do sistema educativo diz que os estudantes devem ser 

ouvidos’’. Numa última declaração, Rita Rato frisa que ‘‘a luta dos estudantes não é uma 

corrida de 100 metros, mas sim uma longa maratona’’. 

Terminadas as flash interview, os jornalistas podem sentir-se autênticos membros da 

imprensa, ao terem direito a uma conferência privada, com o Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência Luís Fagundes Duarte, o qual esboça um certo constrangimento em relação 

ao que se pensa dos deputados e da AR : ‘‘Nem tudo o que é exibido mostra a realidade’’. Ao 

iniciar a conferência, realça também que os cortes na educação ‘‘não são uma característica só 

portuguesa.’’. 

Num discurso moderado e aberto com os jornalistas, focou-se essencialmente em transmitir 

apoio e compreensão para com a situação actual dos jovens, não deixando de exigir empenho 

e dedicação à aprendizagem, aclarando que ‘‘parte de nós a iniciativa do trabalho, tendo 

direitos, mas também deveres’’. 

Já a concluir, é inevitável tocar-se nos acontecimentos recentes, ou seja, na dissolução da 

Assembleia da República, e Fagundes Duarte opina que ‘‘ É errado quando entra um novo 

governo, acabar com o que o anterior fez.’’ 

Por fim, retomam-se os trabalhos na sessão plenária, para se passar à votação das 10 medidas 

(número máximo) da Recomendação final à AR. 



 Quanto à continuidade deste projecto, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

defende que ‘‘o Parlamento dos Jovens não irá acabar a não ser que um enorme crime seja 

cometido.’’ 

 

Os deputados do círculo de Setúbal, no decorrer da sessão plenária. 

 

 

 Não é por acaso que este tipo de iniciativas tem tido especial adesão por parte dos estudantes 

envolvidos, quer neste caso quer no caso do Concurso Euroescola, de âmbito internacional, 

que contou este ano também com a participação de centenas de jovens portugueses, cujos 

resultados e entrega de prémios coincidiram com o desfecho da sessão plenária do 

Parlamento dos Jovens. 

Mais que um encontro de jovens à procura de esmiuçar o seu conhecimento e interesse pelos 

assuntos envolvidos, este acontecimento tem carácter contínuo e não serve apenas para 

debater. Daqui retira-se experiência de vida, novos pontos de vista, e quem sabe, um futuro 

neste ramo que é a política. Pelo menos por dois dias, os estudantes parecem ter querido 

mostrar que o jovem é quem mais ordena. 
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