
Alunos da Escola Secundária de Vouzela voltam a representar o concelho e o 
distrito na Assembleia da República 

 
 

 
  

 
Este ano, o Projecto Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, propôs para debate o tema " Que 

futuro para a educação". Facilmente se percebe a importância desta temática. O investimento nesta área tem 

que ser assumido de uma forma coerente, responsável, participada e dinâmica. Assim, os alunos da Escola 

Secundária de Vouzela aceitaram o desafio e, apesar de algumas dificuldades/limitações, decidiram, mais uma 

vez, ir em frente na concretização desta iniciativa.  



O Parlamento dos Jovens é um programa organizado pela Assembleia da República, pelo Ministério da 

Educação e pelo IPJ. O grande objectivo deste projecto é que os jovens debatam, convivam, se preocupem 

verdadeiramente com problemas da sociedade e participem politicamente. Este programa é composto por 

uma fase escolar, uma fase distrital e uma fase nacional. 

A primeira fase decorreu na escola com duas listas concorrentes, cada uma com o seu projecto de 

recomendação, mas apenas uma foi eleita, através de votação, para a fase distrital. Os deputados eleitos para 

representar a escola foram os alunos: António Gabriel Sousa Meneses; Henrique Carvalho Bessa e Beatriz 

Lourenço Gomes Figueiredo (jornalista), acompanhados pela coordenadora deste projecto na escola, a 

professora Célia Beatriz Alves. 

A fase seguinte, a sessão distrital deste projecto, realizou-se no dia 29 de Março, em Tarouca, e das 33 

escolas concorrentes apenas cinco puderam passar à final nacional. Foram eleitas, nesta sessão distrital, a 

Escola Secundária de Vouzela, a Escola Secundária de S. Pedro do Sul, a Escola Secundária de Moimenta da 

Beira, a Escola Profissional de Moimenta da Beira e a Escola Secundária de Carregal do Sal. 

Pela terceira vez consecutiva a Escola Secundária de Vouzela foi eleita na sessão distrital do Projecto 

Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário e pode representar a escola, o concelho e o distrito na Sessão 

Nacional que se realizou no dia 30 e 31 de Maio de 2011. 

  A sessão nacional, que é a fase final deste projecto, englobou representantes de todos os distritos de 

Portugal Continental, bem como dos arquipélagos dos Açores e da Madeira e de dois deputados 

representantes de países da Europa (Cycle d’ orientation des grandes Communes).  

  Foi, mais uma vez, uma experiência enriquecedora para todos os participantes, porque tiveram a 

oportunidade de estar no grande palco da República Portuguesa, de conviverem com jovens de todo o país e 

de poderem participar civicamente numa temática de grande interesse para todos.  

 

A Escola Secundária de Vouzela 


