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 O Programa Parlamento dos Jovens é um programa criado com o intuito de incentivar 

os jovens a seguir e a conhecer a vida politica e dar-lhes oportunidade de expressarem 

a sua opinião sobre os mais diversos temas da actualidade. Este programa já conta 

com vários anos de funcionamento e todos os anos tem um tema diferente, sendo o 

deste ano sobre as drogas. Este programa é aberto ao ensino básico e secundário.  

O programa começou por uma sessão escolar que se realizou na nossa escola. Desta 

sessão foram apurados 3 deputados, tendo sido eleitos, pela seguinte ordem, o 

deputado Rodrigo Dias, a deputada Mafalda Rato e a deputada suplente Fátima 

Marques.  

A esta sessão escolar seguiu-se a sessão distrital que se realizou no dia 17 de Março no 

Convento de Mafra, em Mafra. Nesta sessão participaram os deputados eleitos nas 

escolas do distrito de Lisboa. Na sessão foi apurada a lista de deputados que iriam à 

sessão nacional que se realizou nos dias 5 e 6 de Maio, na Assembleia da República, 

lista esta da qual fazíamos parte. Foi 

ainda dada oportunidade às escolas 

eleitas de inscreverem um jornalista que 

faria a cobertura da sessão nacional.  

Na sessão nacional participaram todos 

os deputados eleitos por cada círculo 

eleitoral de cada distrito, os respectivos 

jornalistas.  

A primeira parte da sessão foi organizada em 4 comissões, tendo nós ficado na 2ª. 

Após uma breve apresentação das medidas propostas por cada distrito, iniciou-se a 

fase de debate sendo o círculo eleitoral de Lisboa representado pelo seu porta-voz, 

Rodrigo Dias. Seguiu-se a apresentação das restantes propostas, procedeu-se à 

votação e foram redigidas as medidas a apresentar em plenário. Esta sessão de 

trabalho foi acompanhada, numa primeira fase pelos professores que, na segunda 

parte realizaram uma visita às instalações do Parlamento. Os jornalistas também 

efectuaram esta visita, acompanhados por uma guia, onde ficaram a conhecer a 



história do Parlamento assim como a ordem de trabalhos para ambos os dias. A seguir 

à sessão seguiu-se um lanche, depois a actuação de um grupo de músicos da turma do 

8º ano do ensino articulado da Escola Básica de Rio Tinto Nº2, e logo de seguida o 

jantar. Assim terminou o primeiro dia de trabalhos. 

No fim do jantar os deputados, jornalistas e respectivos professores deslocaram-se 

para o local onde iriam pernoitar. Foi neste espaço que os participantes tiveram 

oportunidade de conviver uns com os outros de uma forma mais descontraída, 

cumprindo assim uma das vertentes do programa Parlamento dos Jovens.  

O segundo dia de trabalhos iniciou-se com a abertura solene do Plenário por parte do 

Presidente da Assembleia da Republica, a que se seguiu a constituição da mesa, 

composta por alunos de diferentes distritos. Numa primeira fase, os jovens deputados 

tiveram oportunidade de colocar questões aos deputados da Assembleia da República, 

representantes das diferentes forças políticas, a que se seguiu a fase de discussão das 

diferentes propostas aprovadas nas diferentes comissões. O debate caracterizou-se 

pelo civismo e entusiasmo manifestado pelos jovens deputados, culminando com a 

aprovação do projecto de recomendação final que pode ser consultado no sítio da 

Assembleia da República. 

Para os jornalistas teve lugar uma conferência de imprensa durante a qual tiveram 

oportunidade de colocar questões ao Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura, responsável pelo fecho da sessão plenária.  

 

 

 

 


