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A participação ativa dos cidadãos na vida politica e cívica de um país é 

fundamental para o seu desenvolvimento democrático. É conveniente que cedo os 

jovens despertem o seu interesse por temáticas essenciais ao progresso do país e que 

desenvolvam um espírito critico para manifestarem conscientemente os seus pontos 

de vista.  

 O programa Parlamento dos Jovens promove, por um lado, princípios básicos 

da República Portuguesa e, por outro, de uma forma ativa e num ambiente 

democrático, coloca os estudantes em contextos que apelam para a pesquisa, para o 

debate e para a defesa de ideais.  

Este programa fomenta nos jovens estudantes o gosto por uma intervenção 

política a nível nacional e, para muitos, funcionará como os primeiros passos numa 

futura carreira política. 

 “ Ultrapassar a crise” foi o tema que, em 2013, levou os jovens deputados a 

debaterem em diferentes momentos os seus ideais e, em conjunto, procurarem 

soluções que contribuam para o desenvolvimento económico do país. 

 Assim, a escola Didáxis Cooperativa de Ensino de Riba d’Ave começou por 

trabalhar a temática nas aulas de Educação e Cidadania e, posteriormente, promoveu 

um debate com a presença do deputado Dr. Altino Bessa.  

 A sessão escolar foi vivida com muito entusiasmo pelos jovens deputados que 

defenderam com perspicácia, determinação e dedicação medidas que visavam travar 

o empobrecimento nacional. As alunas eleitas para representarem a Didáxis na 

Sessão Distrital do Programa Parlamento dos Jovens foram, como efetivas, Sara 

Cunha e Ana Patrícia Freitas; como suplente, Inês Gomes.  

  No dia 25 de Fevereiro, as deputadas eleitas deslocaram-se a Braga para, no 

Instituto Português da Juventude, IPJ, na Sessão Distrital, defenderem o Projeto de 

recomendação da escola Didáxis. 

Após um dia de intenso debate em que os deputados de trinta e quatro escolas 

defenderam as suas medidas, foi elaborado o Projeto de Recomendação do Círculo de 

Braga que iria ser apresentado e debatido na Sessão Nacional por dez deputados 

provenientes das seguintes escolas: Escola Básica de Gil Vicente, Escola Básica de 

Vila Verde, Escola Básica de Vale D’ Este, Cooperativa de Ensino Didáxis e Escola 

Básica de Lamaçães. Na Sessão Distrital, o deputado Tiago Peixoto, da Escola Básica 

de Gil Vicente, foi eleito por maioria para porta-voz do Círculo de Braga na Sessão 

Nacional. 

Na Sessão Distrital, depois de serem conhecidos os deputados que iriam 

representar o Círculo de Braga, gerou-se um espírito de união e de responsabilidade 

entre os eleitos que, desde logo, se comprometeram a trabalhar com o objetivo de 

defenderem com mérito o Projeto de Recomendação elaborado. 
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A Didáxis reconheceu o trabalho desenvolvido pelas jovens deputadas na 

Sessão Distrital e, de imediato, divulgou na escola a tão desejada participação na 

Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. 

Entre aulas e testes, a equipa foi-se preparando 

para a etapa seguinte. Chegou o dia: o embarque foi 

em Guimarães, num autocarro repleto, onde, logo às 

sete da manhã, o tema já era a crise económica do país 

e as medidas que poderiam ser tomadas para atenuar a 

situação. Professores e alunos debatiam seriamente o 

tema. A viagem prometia! O Círculo de Braga estava 

bastante confiante no trabalho que iria desenvolver durante os dois dias em Lisboa 

Após uma breve pausa para almoço, a viagem de autocarro de 

aproximadamente seis horas terminou. A Assembleia da República seria o cenário de 

uma nova etapa. A equipa estava confiante e, simultaneamente, orgulhosa por ter 

chegado aquele ponto.  

Na Sessão Nacional participaram 126 deputados que no primeiro dia se 

distribuíram por diferentes comissões para debaterem os Projetos de Recomendação 

dos diferentes Círculos. O Círculo de Braga 

esteve representado em duas comissões, tendo 

as deputadas da Didáxis estado presentes na 

quarta comissão que foi dirigida por Emília 

Santos do PSD e João Oliveira do PCP. Nesta 

comissão, o Círculo de Braga participou 

ativamente na análise e debate dos Projetos de 

Recomendação dos Açores, Madeira, Setúbal, 

Portalegre e Viana do Castelo.  

A meio da tarde, os jovens jornalistas, juntamente com os professores, fizeram 

uma visita guiada à Assembleia da República, onde ficaram a saber um pouco da 

história daquele edifício imponente. A sala Passos Perdidos foi a mais admirada por 

todos os visitantes.  

O primeiro grande momento de convívio entre os deputados dos diferentes 

círculos decorreu na hora do lanche, nos claustros do Palácio. As conversas giravam 

entre o trabalho desenvolvido nas comissões e as experiências que ainda iriam ter 

oportunidade de viver até ao final do programa Parlamento dos Jovens. 

Para finalizar o primeiro dia desta experiencia em Lisboa, todos os deputados e 

jornalistas tiveram a oportunidade de assistir a um concerto da Tuna Master Class, 

onde foram relembradas músicas bastante antigas tocadas por alunos de todas as 

idades que deram vida a diferentes instrumentos musicais. A Assembleia da 

República, de repente, tornou-se numa sala de espectáculos onde se cantava e 

dançava ao som de músicas eternas.  

Findo o concerto, chegou a hora de todos os deputados, professores e 

jornalistas receberem um merecido e reconfortante jantar no palácio para, logo de 

seguida, se dirigirem, novamente de autocarro, aos locais onde iriam pernoitar. A 
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comitiva do Circulo de Braga ficou instalada no INATEL de Oeiras e, mais uma vez, foi 

possível o convívio entre alunos e professores das diferentes escolas participantes.  

Na manhã do dia seguinte, o refeitório do INATEL foi invadido por jovens 

ensonados que tomaram o pequeno-almoço rapidamente, pois tinham hora marcada 

na Assembleia da República. Um novo dia de intensos trabalhos os aguardava.  

De regresso ao palácio, todos os jovens deputados, acompanhados dos 

professores e jornalistas, reuniram-se na sala do Senato. O Plenário decorreu nessa 

mesma sala e os porta-vozes tiveram a oportunidade de inquirir os deputados Miguel 

Tiago (PCP), Heloísa Apolónia (PEV), Carlos Enes (PS), Isilda Aguincha (PSD), 

Michael Seufert (CDS-PP) e Luís Fazenda (BE) sobre temas da atualidade política 

nacional. 

A abertura e o encerramento do 

plenário foram da responsabilidade do 

vice presidente da Assembleia da 

Republica, António Rodrigues, e do 

deputado José Ribeiro e Castro (CDS-P), 

presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura. Ambos 

elogiaram a iniciativa por fomentar o 

interesse dos jovens pela participação 

cívica e política. Felicitaram, ainda, os 

alunos que conseguiram chegar à 

Sessão Nacional depois de, nas respeitavas Sessões Escolares e Distritais (ou 

Regionais) terem defendido democraticamente as suas medidas sobre a temática 

“Ultrapassar a cise”.  

Alguns jornalistas quiseram inquirir o deputado Miguel Tiago em relação a 

certos temas da actualidade. O deputado afirmou que se o governo continuar com a 

política de austeridade que está a seguir, o país estará longe de ter um progresso 

económico. Referiu ainda que o governo “deveria ter menos treta e mais 

responsabilidade naquilo que promete e não cumpre”.  

Em conferência de imprensa, os jovens jornalistas tiveram oportunidade de 

questionar o presidente da Comissão Parlamentar da Educação, Ciência e Cultura 

sobre diferentes temáticas relevantes para a dinâmica de um país. José Ribeiro e 

Castro respondeu prontamente a todas as questões colocadas e insistiu na 

necessidade de, a nível nacional, se investir no estudo científico. 

 Enquanto decorria a conferência de imprensa, os jovens deputados, reunidos 

ainda na sala do Senato, debatiam as medidas aprovadas nas Comissões 

Parlamentares e que integrariam o projecto de recomendação final a ser entregue à 

Assembleia da República como resultado do trabalho desenvolvido no âmbito do 

programa Parlamento dos Jovens.   

 Após dois dias de trabalho, os alunos dos círculos de Braga e de Viana do 

Castelo, juntamente com os professores, regressaram aos respetivos distritos, no 

mesmo autocarro, numa viagem demorada, mas inesquecível. Uns dormitavam, outros 
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conversavam e, os mais resistentes, cantavam. Havia o sentimento generalizado de 

que a missão estava cumprida e faziam-se promessas de que no ano seguinte todos 

iriam trabalhar para conseguirem participar mais uma vez na iniciativa Parlamento dos 

Jovens. 

         Inês Gomes 
Repórter da Escola  

Didáxis – Cooperativa de Ensino 
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