
  

Nos dias 30 e 31 de Maio do ano de 

2011, teve lugar no Palácio de São Bento, 

em Lisboa, a Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens, cujo tema em 

debate foi “Que futuro para a Educação?”. 

 O principal propósito deste 

projecto, fundado pela Dra. Julieta 

Sampaio, é fomentar o gosto pela política e 

interesses nacionais na geração que 

constituirá o Portugal de amanhã. Como 

tal, esta iniciativa assume particular 

importância na educação enquanto 

cidadãos cívicos responsáveis das camadas 

jovens do país. Esta ideia é ainda 

corroborada pelo presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, o Sr.  

 

 

 

Deputado Luiz Fagundes Duarte, que 

afirma que se alguém tentasse pôr um 

término a este programa estaria a cometer 

um crime contra os jovens.   

O projecto é composto por três 

fases: sessão escolar, sessão 

distrital/regional e, por fim, a sessão 

nacional, onde são discutidos os projectos 

de recomendação aprovados na fase 

anterior. 

Alunos de 63 escolas, vindos de 

todos os pontos do país, chegaram no dia 

30 de Maio, ao início da tarde, à 

Assembleia da República, entusiasmados e 

repletos de ideias inovadoras, convictos de 

que estavam ali para prestar o seu 

contributo para que o futuro da educação 



seja mais promissor e aliciante para todos 

aqueles que dela usufruem.  

Este ano, deram vida ao círculo de 

Viana do Castelo alunos das escolas Básica 

dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário 

de Vila Nova de Cerveira, Escola Básica dos 

2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário de 

Barroselas, Escola Secundária de 

Monserrate e Escola Profissional de Ponte 

de Lima. É de realçar que uma das medidas 

propostas no Projecto de Recomendação 

do círculo de Viana do Castelo consta do 

conjunto final de medidas aprovadas pelos 

jovens deputados na AR. 

Os deputados das diversas escolas 

foram divididos em 4 comissões, onde 

debateram e defenderam com ousadia e 

moderação os Projectos de Recomendação 

adoptados nas Sessões Distritais/Regionais, 

aprovando ainda as perguntas que 

pretendiam dirigir aos Deputados da AR 

em Sessão Plenária. 

 Apesar da seriedade e rigor do 

programa, o Parlamento dos Jovens, é 

também uma excelente oportunidade para 

criar laços e conviver com todos os 

participantes. Assim, depois de aprovadas 

as perguntas para os Deputados da AR e os 

Projectos de Recomendação, pelas 17h00 

alunos e professores dirigiram-se para o 

Claustro, onde puderam desfrutar de um 

lanche convidativo. Não obstante, foi-nos 

ainda concedido um momento musical, 

levado a cabo pela Orquestra de Violinos 

do Conservatório Regional de Setúbal – Os 

Paganinus. 

 

VISITA GUIADA 
 

Jornalistas e professores, tiveram 

ainda o privilégio de percorrer algumas das 

salas mais emblemáticas e históricas do 

Palácio. A guia, não só privilegiou as 

belíssimas pinturas de Bordalo Pinheiro, 



como fez questão de contextualizar todas 

as salas visitadas historicamente para que 

os presentes compreendessem a história 

que as paredes do Palácio contam.  

O DEBATE CONTINUA… 
 

No dia seguinte, 31 de Maio, teve 

lugar a Sessão Plenária. A abertura solene 

teve início às 10h00 e contou com o 

discurso motivador do Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação e 

Ciência, Luiz Fagundes Duarte, que depois 

de terminar deixou que a Sessão fosse 

conduzida pela presidente da mesa eleita – 

Mafalda Isabel Ribeiro Galhofo, pelo vice-

presidente: João Abreu, o 1.º Secretário: 

João Filipe Ludovico e o 2.º Secretário: Inês 

Henriques Lopes.  

Após proferirem palavras 

pertinentes relativas à iniciativa e ao tema 

em debate – “Que futuro para a 

Educação”, os deputados representantes 

de cada grupo parlamentar, Sofia Cabral 

(PS), João Prata (PSD), Michael Seufert 

(CDS-PP), Rita Calvário (BE), Rita Rato (PCP) 

e Heloísa Apolónia (PEV), responderam 

com aprazimento às perguntas que lhes 

foram colocadas pelos jovens deputados 

das diferentes comissões. 

Depois do período de perguntas, o 

debate procede, bem como a aprovação da 

Recomendação final à Assembleia da 

República, a nível nacional, com um 

número máximo de 10 medidas. Enquanto 

isso, os vários jornalistas das várias escolas 

concentram-se na sala de conferência de 

imprensa esperando pela oportunidade de 

colocar uma questão ao deputado Luiz 

Fagundes Duarte. 

Fagundes Duarte revelou-se, 

durante toda a conferência, muito 

disponível e satisfeito com o empenho dos 

jornalistas. Em algumas declarações, o 

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação e Ciência, fez referência à 

importância da responsabilidade e dos 

deveres de todos os cidadãos, afirmando 

que os empregos não caem do céu. Dada a 

crise política e económica que o país 

atravessa foi impossível fugir às questões 

relacionadas com o futuro político do país 

e, consequentemente, ao futuro dos jovens 

em Portugal. A estas dúvidas, Fagundes 

Duarte, diz que é completamente errado 

que um governo acabe com aquilo que foi 

feito pelo governo anterior e que um 

deputado tem de ser responsável e estar 

próximo da população, desvalorizando a 

exposição pública excessiva e não se 

comportando como estrela de cinema ou 



estrela pop. Quanto ao polémico assunto 

da chamada “fuga de cérebros” o 

deputado considera importante que os 

jovens investigadores saiam do país para se 

enriquecerem intelectualmente e depois 

regressarem, trazendo consigo técnicas 

inovadoras capazes de impulsionar o 

desenvolvimento português. 

Foi também possível interpolar os 

deputados do PSD, João Prata, e do BE, Rita 

Calvário, sobre alguns aspectos como as 

oportunidades que o país oferece aos 

jovens licenciados e sobre a credibilidade 

que o eleitorado manifesta relativamente 

aos políticos. Entre rodeios e retórica o 

deputado João Prata salienta o valor da 

verdade nos discursos políticos e a 

evolução em termos de estudos 

académicos que se tem verificado em 

Portugal. A importância de alguns 

investimentos actuais foi também motivo 

de discussão, João Prata considera 

necessárias algumas infra-estruturas 

levadas a cabo no presente, no entanto 

não descura a utilidade da ponderação, até 

porque é importante não sobrecarregar as 

próximas gerações com dívidas excessivas 

e desnecessárias. Após o almoço no 

Claustro, a sessão plenária retomou os 

trabalhos e concluiu o debate com a 

votação final global da Recomendação.  

Os Deputados à Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens/Secundário 
recomendam à Assembleia da República a 
adopção das seguintes medidas:  
 
1. Eliminação das aulas de 45 minutos, 
passando as aulas teóricas a durar 60 
minutos e as práticas 90 ou 120 minutos, 
consoante os conteúdos e a disciplina, de 
forma a obter a máxima concentração e 
empenho, assim como o máximo 
rendimento escolar por parte dos alunos.  
 
2. Criação de um ano zero, com gabinetes 
de apoio ao aluno que tenha perfil de 
desistência, com a execução de estágios e 
disciplinas específicas do curso a que se 
quer candidatar. Assim, pretendemos 
orientar 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 
relação aos alunos subsidiados como 
também aos restantes (com média 
superior a 17 valores, por exemplo) 
fornecendo um apoio à compra de livros 
escolares e bolsa de estudo a alunos que 
obtenham notas dignas de mérito.  
 
4. Supressão das propinas fixas 
actualmente em vigor no ensino superior e 
a sua substituição por propinas 
progressivas, atendendo-se ao rendimento 
do agregado familiar do aluno e para a 
existência de uma fiscalização acrescida.  
 
5. Reformulação da estrutura curricular dos 

cursos do Ensino Secundário, científicos e 

tecnológicos, apostando numa vertente 

mais prática que privilegie o “saber fazer” 



através do estabelecimento de parcerias 

entre a Escola e as empresas, da 

reestruturação dos programas curriculares 

e da possibilidade de escolha de algumas 

disciplinas de opção por parte dos alunos. 

6. Proporcionar aos alunos experiências 

profissionais, não só nos cursos 

profissionais, mas também nos Científico-

Humanísticos, através de estágios anuais 

extracurriculares e facultativos.  

7. Credibilização do ensino profissional 
para que contribua para uma formação 
profissional de sustentada qualidade e uma 
adequada integração no mundo do 
trabalho, através da criação de um exame 
nacional prático nas disciplinas de 
componente técnica.  
 
8. Introdução do universo cultural na 
educação através da divulgação de uma 
ampla oferta de actividades – tais como 
dança, canto, pintura, teatro, fotografia e 
artesanato –, aumentando assim a 
sensibilidade e expressão cultural dos 
alunos e desenvolvendo outras 
competências sociais e cívicas, como o 
espírito de iniciativa, essenciais à 
realização pessoal, à cidadania activa, à 
inclusão social e à empregabilidade na 
sociedade do conhecimento.  
 
9. Implementação, no Ensino Secundário, 
de testes intermédios às disciplinas 
específicas dos diversos cursos (Ciências 
Socioeconómicas, Línguas e Humanidades, 
Artes Visuais, Ciências e Tecnologias) e não 
apenas às disciplinas de Matemática A, 
Física e Química A e Biologia e Geologia.  
 
10. Elaboração de estudos de mercado de 

empregabilidade que permitam adequar as 

vagas do ensino superior à oferta do 

mercado de trabalho e a tomada 

consciente de opções, por parte dos 

alunos, na transição do 3º ciclo do ensino 

básico para o secundário e no ingresso no 

ensino superior. 

Durante a tarde foram ainda 

anunciadas as escolas vencedoras da 

Sessão Nacional do concurso Euroscola. 

Assim, as escolas premiadas com uma 

viagem a Estrasburgo foram: a Escola 

Básica e Secundária de Albufeira, Faro; a 

Escola Básica e Secundária de Salvaterra de 

Magos, Santarém; a Escola Secundária de 

Monserrate, Viana do Castelo; a Escola 

Secundária de Santa Maria, Lisboa e a 

Escola Secundária c/3.º Ciclo Henrique 

Medina, Braga. 

Foram as palavras do Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação e 

Ciência que encerraram mais uma sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens. Com a 

certeza de que saíram de Lisboa orgulhosos 

e mais conscientes daquilo que é o 

funcionamento da política em Portugal, os 

jovens deputados, jornalistas e professores 

despedem-se da Assembleia da República 

e, muitos deles, prometem voltar no 

próximo ano, crentes de que o futuro está 

nas nossas mãos. 

 

POR JÉSSICA BARBOSA SÁ 

JORNAL ESCOLA VIVA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE 

BARROSELAS 

 

 

   


