
REPORTAGEM DA SESSÃO NACIONAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS 

 

UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL… 

 

 Nos dias 30 e 31 de Maio de 2011, realizou-se no Palácio de S.Bento, 

em Lisboa, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino 

Secundário. O programa é uma iniciativa da Assembleia da República que 

tem como objectivos principais incentivar o interesse dos jovens pela 

participação cívica e política, pelo debate de temas de actualidade e dar a 

conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da 

Assembleia da República. O tema em debate, este ano, no ensino secundário 

foi: “Que Futuro para a Educação?”. 

 

(A jornalista , Diana Silva, rodeada pelos deputados da Escola Profissional de Moimenta da Beira, Daniel Santos e 

Adão Lopes) 

 O dia começou cedo para os jovens deputados do Círculo de Viseu e a 

viagem até Lisboa foi longa, mas não faltou boa disposição. Discutiram-se 

medidas, trocaram-se experiências e criaram-se amizades. Os deputados 



foram chegando e ficaram maravilhados com a imponência do edifício da 

Assembleia da República.  

 

 

(A Assembleia da República) 

 Os deputados eleitos nas Sessões Distritais do Continente, nas 

Regiões Autónomas e no Círculo da Europa reuniram-se em quatro comissões 

para o debate na especialidade dos Projectos de Recomendação aprovados 

nas Sessões realizadas nos diversos círculos eleitorais. 



 

(O Distrito de Viseu representado na 4ª Comissão) 

 Em todas as Comissões foram aprovadas medidas incluídas no leque de 

propostas a discutir no Plenário, bem como as três questões a colocar aos 

diversos grupos parlamentares. 

 Enquanto os deputados discutiam os projectos a apresentar, os 

jornalistas e professores das Escolas realizavam uma visita guiada ao 

Palácio de S. Bento. Esta foi uma grande lição de História de Portugal. 

 Após as reuniões das Comissões, foi oferecido um lanche, no Claustro 

do Palácio, a todos os participantes, após o qual se assistiu, na Sala do 

Senado, a um Concerto de Os Peganinus – Orquestra de Violinos do 

Conservatório Regional de Setúbal. Este acontecimento proporcionou mais 

um momento de descontracção e de entrega à linguagem universal da música. 



 

(O momento musical) 

 

 A seguir ao concerto, decorreu o jantar no Palácio de S. Bento 

durante o qual os participantes conviveram.  

 

(Com a nossa professora, Sandrine Soares, no Claustro do Palácio) 



 

(Os representantes das Escolas de Moimenta da Beira) 

 

As delegações deixaram a Assembleia da República para se dirigirem 

para o Inatel de Oeiras onde pernoitaram. A estadia deixou momentos 

inesquecíveis na memória de todos aqueles que participaram neste projecto. 

No dia 31, iniciou-se a abertura solene da Sessão Plenária pelo 

Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Dr.Luíz 

Fagundes Duarte. De seguida, assistiu-se a um período de perguntas 

dirigidas aos deputados em representação dos Grupos Parlamentares, 

designadamente: Sofia Cabral (PS), João Prata (PSD), Michael Seufert 

(CDS-PP), Rita Calvário (BE), Rita Rato (PC) e Heloísa Apolónia (PEV) que 

responderam com convicção e clareza às questões colocadas.  



 

(Os deputados da Assembleia da República) 

 

Terminado o período de questões, deu-se início ao debate na 

generalidade onde os deputados puderam defender e votar as medidas do 

Projecto de Recomendação. 

 



 

(Na sessão plenária- Distrito de Viseu) 

 

Durante o período de debate, os jornalistas puderam assistir a uma 

Conferência de Imprensa com o Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação e Ciência. 

De volta ao trabalho, após o almoço no Palácio de S.Bento, e com vista 

a aprovar o Projecto de Recomendação, deu-se a conclusão do debate e a 

votação final. 

O encerramento da Sessão Solene foi feita pelo Presidente da 

Comissão Parlamentar de Educação e Ciência que mostrou o seu agrado 

relativamente a este programa. A Sessão terminou com a entrega ao porta-

voz de cada Distrito, dos diplomas de participação de todos os deputados da 

respectiva delegação, e com a entoação do Hino Nacional, realçando assim o 

ambiente vivido na Assembleia da República. 



 

(Entoação do Hino Nacional- um momento mágico) 

 

Foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora e inesquecível. O 

futuro precisa dos jovens e de ideias inovadoras o que salienta que este 

programa é fantástico. 

 

                                                   Reportagem de Diana Silva 

(Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira) 
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