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REPORTAGEM PARLAMENTO JOVENS 2014   

JORNAL “ENTRE ESCOLAS” - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – VILA DAS AVES 

O Parlamento dos Jovens é um Projeto da iniciativa da Assembleia da República, que 

tem por objetivo permitir a participação de jovens, na atividade política do nosso país e 

dar-lhes a conhecer o funcionamento dos órgãos políticos, estimular a cidadania, a 

democracia, a capacidade de expressão e de argumentação, bem como a promoção 

do debate democrático, do respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões junto dos jovens, preparando-os para a participação cívica. 

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam 

o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto 

dos órgãos do poder político. 

O programa desenvolveu-se em três fases: A 1ª fase foi na escola (de 26 de agosto a 

25 de janeiro, a 2ª foi a nível distrital (de 10 de março a 1 de abril) e por fim, a 3ª fase 

a nível nacional que se realizou na Assembleia da República a 5 e 6 de maio. 

 

1ª Fase, na Escola 

Depois da inscrição da escola, em formulário on-line, foi realizada uma mobilização 

junto dos alunos para participarem no projeto através do site da escola, mail 

institucional e diretores de turma. Seguidamente foram apresentadas as Listas (A, B, C 

e D), que depois de aprovadas pela Comissão Eleitoral, tiveram um período de 

campanha eleitoral, entre 9 e 13 de janeiro. O ato eleitoral decorreu no dia 15 de 

janeiro onde saiu vencedora a Lista C. A sessão escolar realizou-se no dia 22 de 

janeiro, num ambiente de descontração e boa disposição, onde a seriedade e o rigor 

dos deputados presentes foi uma constante, cumprindo as regras da boa educação e 

liberdade de expressão.  

 
 

Sessão Escolar realizada no dia 22 de 
janeiro 

Os deputados eleitos (Clara Silva, André 
Fernandes e João Pedroso-suplente) que 
representaram a nossa Escola na Sessão Distrital 
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A sessão contribuiu para a formação de um cidadão mais ativo, interventivo e 

interessado pelos problemas que os rodeia. Foi sem dúvida, um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento da educação para a cidadania, onde as várias listas tiveram a 

oportunidade de apresentar as suas medidas e ideias, de onde saiu o projeto e os 

deputados eleitos para representar a nossa Escola na Sessão Distrital.  

Ainda nesta fase, destaca-se a visita da deputada, Drª Luísa Salgueiro no dia 20 de 

Janeiro, para participar no debate/palestra sobre o Tema: “Drogas- evitar e enfrentar 

as dependências”. O debate contou com os alunos das turmas envolvidas no projeto, 

os quais colocaram questões bastante pertinentes, vendo assim esclarecidos alguns 

pontos sensíveis, inerentes ao teor da temática abordada, assim como outras 

questões, de interesse nacional, as quais suscitaram uma discussão ainda mais 

abrangente e profícua. 

 
Alunos do agrupamento em debate com a Srª deputada Luísa Salgueiro 

 

2ª Fase, na Escola 

Depois da fase escolar, realizou-se a sessão distrital, a 10 de março no Conservatório 

de Música no Porto. Os deputados André Fernandes e Clara Silva, em representação 

da Escola Básica de Vila das Aves - Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, 

tiveram uma atuação extraordinária, com intervenções dignas dos melhores políticos 

portugueses, na sessão distrital, que contou com a participação de 41 escolas e mais 

de 120 alunos do distrito. Durante toda a sessão, as capacidades e qualidades de 
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argumentação e intervenções do “deputado” André Fernandes, foram notórias e 

elogiadas, o que acabou por convencer todos os deputados presentes ao elegê-lo 

como Porta-Voz dos deputados eleitos (dez) pelo Distrito do Porto. As medidas que 

foram aprovadas para serem apresentadas na Assembleia da República foram as 

seguintes: 1. Criar uma “caixa correio” na Escola, onde os alunos colocam perguntas 

de forma anónima, às quais o psicólogo, o mediador social, os alunos e os professores 

tutores respondem semanalmente, sob a forma de um texto afixado ao lado da caixa. 

2. Ao nível da Autarquia, e no âmbito do Pelouro da Juventude, criar um site com 

informação acessível relativa a todas as substâncias psicoativas, consequências dos 

consumos a médio e longo prazo, locais de apoio e ajuda. Incluir no site um espaço 

aberto a questões de resposta semanal. 3. Criação da “Missão Renascer”, que vise a 

angariação de fundos para centros de reabilitação e recuperação de 

toxicodependentes. 4. Medida de Reabilitação/ Integração de Toxicodependentes. Não 

se pretende, com esta medida, a implementação de algo que constitua novidade, mas 

sim o reforço de instituições de reabilitação de toxicodependentes. Os centros 

existentes não revelam ser suficientes para abranger a grande quantidade de 

indivíduos com comportamentos aditivos. Considera-se, ainda, essencial o 

investimento na formação profissional destes cidadãos promovendo, deste modo, a 

sua reinserção social.  

  

Momentos da Sessão Distrital - Porto 

 

3ª Fase: Sessão Nacional na Assembleia da República   

A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do ensino básico realizou-se na 

Assembleia da República nos dias 5 e 6 de maio, onde estiveram presentes 128 

jovens deputados eleitos em escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico de todo o país 

(Portugal Continental e Regiões Autónomas) e também, todos os seus jornalistas e 

professores. 
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Organizada em dois dias, esta sessão nacional teve início com reuniões das quatro 

Comissões de Trabalho Parlamentares, no dia 5 de maio, a partir das 14h. Os 

deputados do nosso círculo (Círculo Eleitoral do Porto) reuniram-se para debater sobre 

o tema “Drogas- evitar e enfrentar as dependências” na sala de comissões 3 presidida 

pelo deputado André Pardal (do PSD), deputado Michael Seufert (do CDS-PP) e pela 

assessora Srª Maria João Godinho. Os deputados do nosso distrito debateram, com 

sucesso e com projetos muito bem estruturados, com os círculos eleitorais de Leiria, 

Faro, Bragança e Viseu. Com a concordância de todos os círculos eleitorais, foi 

concluído que quase todas as medidas apresentadas por todos os distritos poderão de 

alguma forma contribuir para a diminuição deste tema tão sensível, já referido 

anteriormente. Com a opinião de todos os deputados, alteraram-se e eliminaram-se 

algumas medidas propostas, aditando-se outras. 

Foram levadas vinte medidas no total ao debate final sendo que três dessas medidas 

saíram das propostas apresentadas pelo círculo eleitoral do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião das Comissões para debate.  

 

Os trabalhos deste dia terminaram com uma atuação musical da Turma do 8.º ano do 

ensino articulado da Escola Básica de Rio Tinto N.º2, que teve lugar na Sala do 

Senado, pelas 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atuação musical. 
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No dia 6, às 10h, teve lugar a Sessão Plenária que aprovou uma Recomendação à 

Assembleia da República. A recomendação aprovada, representou o culminar das 

ações desenvolvidas ao longo de cerca de sete meses nas escolas participantes, com 

abertura solene realizada pelo Vice-presidente da Assembleia da Republica Dr. 

Guilherme Silva.  

De seguida, iniciou-se a apresentação de perguntas, por parte dos círculos eleitorais, 

aos vários deputados que representaram os diversos grupos parlamentares (PSD, PS, 

CDS-PP, PCP, BE e PEV), tendo-se destacado o nosso aluno André Fernandes pela 

pertinente pergunta feita ao Sr. Deputado Michael Seufert. “…quando é que esses 

sacrifícios chegam à Assembleia da República, ou seja, quando é que os nossos 

deputados e governantes passam a fazer melhor com menos recursos?...”, terminando 

esta a ironizar o rendimento do nosso Presidente da República, (+ 2200 euros do que 

é o seu ganho atual), fazendo com que todos os presentes na sala parlamentar se 

levantassem para o ovacionar. Por sua vez o deputado do CDS-PP, começou por 

saudar o aluno fazendo uma ligeira graça por serem ambos do Porto e terem um 

sotaque tão inconfundível. Relativamente à pergunta em questão explicou que os 

sacrifícios chegaram à Assembleia da República em 2010, no entanto e por decisão 

do tribunal constitucional, tiveram que ser repostos. Não menos importantes foram, 

todas as outras questões colocadas pelos restantes círculos eleitorais que, desde 

simples a mais complexas, levaram os deputados dos vários partidos a pensarem 

seriamente que tipo de respostas haviam de dar.   

 

Debate Final na Assembleia da República. 

 

Por volta das 11h30 iniciou-se o debate de recomendação, à Assembleia da 

República, das medidas propostas pelos deputados à Sessão Nacional do Parlamento 

dos Jovens/Básico.   

Em conferência de imprensa, às 12h00, foi entrevistado o Presidente da comissão de 

Educação, Ciência e Cultura. Os jornalistas presentes, representando todos os 
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círculos eleitorais, indagaram o mesmo sobre o estado caótico do nosso país em geral 

e sobre a educação.  

 

  

André Fernandes, Bruna Castro e Clara Silva à entrada da Assembleia da República 

 

A Sessão Nacional Parlamento dos Jovens/Básico deu-se por encerrada pelo 

Presidente da Comissão de Educação e Cultura depois da conclusão do debate e 

votação final global da recomendação das quais saíram 10 medidas a adotar pela 

Assembleia da República para prevenir e enfrentar as dependências que as drogas 

provocam, pois os nossos jovens de hoje serão o futuro do nosso país amanhã.  

Antes do regresso ao conforto dos nossos lares, nós jornalistas, ainda tivemos 

oportunidade de interrogar os deputados presentes acerca de diversas situações. 

“Por vezes assistimos a debates muito acesos na Assembleia da Republica. Após 

esses debates, as “inimizades mantêm-se?” foi uma das perguntas colocadas à 

deputada Luísa Apolónia que respondeu que dentro da Assembleia da República os 

deputados tinham de assumir os seus lugares e defender as suas ideias, mas que fora 

do plenário, levavam uma vida igual à de qualquer outro cidadão, sem inimizades para 

com os outros deputados.  

E ainda, questionado sobre o estado atual da educação, o deputado Michael Seufert 

respondeu que, na sua opinião, o sistema educativo teve uma evolução acentuada nos 
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últimos anos e terminou a sua objeção afirmando que o país estaria melhor se, para 

além da educação, houvesse mais recursos por onde investir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        A repórter, 

 

 

           Momento das perguntas à deputada Luísa Apolónia e ao deputado Michael Seufert.  


