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O programa Parlamento dos Jovens é organizado anualmente, pela Assembleia da 

República, em colaboração com outras entidades, com o objetivo de promover a 

educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade, 

culminando com a realização de duas Sessões Nacionais na Assembleia da República, 

com participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação, Ciência e 

Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do programa e para o qual todas 

as Escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do secundário são convidadas a 

participar. 

No corrente ano, participaram no programa Parlamento dos Jovens, ao longo do ano 

letivo 2013/2014, 398 Escolas, representando todos os distritos e Regiões Autónomas. 

Numa fase inicial de debate nas Escolas sobre o tema “Drogas – evitar e enfrentar as 

dependências” – e de um processo eleitoral interno, foram eleitos 1362 deputados às 

Sessões Distritais e Regionais. Numa segunda fase, entre 10 de Março e 01 de abril, 

tiveram lugar as sessões distritais e regionais organizadas pelas Direções de Serviços 

Regionais de Educação em todos os distritos e pelas Direções Regionais de Educação e 

Juventude nas Regiões Autónomas. Nestas Sessões foram aprovados Projetos de 

Recomendação à AR sobre o tema e foram eleitas 62 Escolas para participar na Sessão 

Nacional. 

No dia 5 de maio de 2014, deu-se o “arranque” da fase Nacional do Parlamento 

Jovens. Após a chegada das delegações, os deputados foram encaminhados para as 

reuniões das comissões (que previamente já tinham sido organizadas) para debate, na 

generalidade e na especialidade, dos Projetos de Recomendação aprovados nos diversos 

círculos eleitorais, sob orientação de deputados da Assembleia da República em 

representação dos Grupos Parlamentares. Enquanto estas reuniões já explicitadas 

decorriam, os Professores destacados por cada escola e eu e os meus colegas jornalistas 

realizaram visitas guiadas ao Palácio de S. Bento. No âmbito desta visita, pudemos 

conhecer um pouco da história do edifício agora denominado Assembleia da República, 

bem como pudemos presenciar o local onde as decisões que decidem o destino do nosso 

País são tomadas e ainda escutámos breves aconselhamentos para o que deveria ser o 

nosso papel, enquanto jornalistas, na Sessão Nacional. 
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Após a visita guiada já descrita, os jornalistas puderam ainda presenciar uma parte 

dos trabalhos das comissões. Neste contexto, tive a oportunidade de acompanhar a 1.ª 

Comissão, à qual dediquei mais atenção pois nela estavam presentes os deputados 

eleitos pelo meu distrito e, num panorama mais pessoal, pela minha escola. Esta 1.ª 

Comissão foi presidida pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, eleito pelo PSD para a AR e 

contou também com a presença do Sr. Deputado Luís Fazenda, eleito pelo BE para a AR, 

que tive o privilégio de entrevistar. Luís Fazenda realçou a importância deste projecto, o 

Parlamento dos Jovens, uma vez que permite a aproximação dos jovens à política e 

ambientá-los com diversas tarefas de extrema importância para a organização de uma 

sociedade, tendo elogiado também a forma como decorreu o debate das medidas da 

Comissão que presenciou, bem como as medidas que compuseram o Projeto de 

Recomendação votado. Acabou a entrevista dizendo, embora fugindo um pouco à 

questão, que a democracia no nosso País necessita de ser alimentada, já que essa é a 

única forma de ela não acabar, reforçando a importância do projecto também nesta 

vertente.  

Após um lanche, servido dentro do Edifício da Assembleia, tanto deputados, como 

jornalistas tiveram a oportunidade de escutar a atuação da Turma do 8.º ano do ensino 

articulado da Escola Básica de Rio Tinto N.º 2, que interpretaram não só Música Clássica, 

mas também nos prendaram com alguns clássicos da música mais contemporânea. Por 

volta das 19h30, as delegações foram encaminhadas para a cantina da AR, onde foi 

servido o jantar, e, posteriormente, para as instalações onde pernoitariam.  

Pelas 10h da manhã do dia 6 de maio de 2014, deu-se a abertura solene do Plenário 

pelo Vice-Presidente da AR, que contou com a presença de seis deputados da AR – 

Pedro Filipe Soares (BE), Pedro Pimpão (PSD), Michael Seufert (CDS-PP), Paula 

Baptista (PCP), Pedro Duarte (PS) e Heloísa Apolónia (PEV). Ainda antes do início deste 

Plenário, tive a regalia de entrevistar em exclusivo os Sr. Deputados Pedro Filipe Soares, 

que elogiou o Parlamento Jovens, considerando-o importante pois dá a oportunidade de 

“escutar as ideias de quem pensa fora da caixa” e, à semelhança de Luís Fazenda, seu 

colega de partido, afirmou que a democracia, embora não esteja em causa, “não é um 

dado adquirido e deve ser cultivada”. Consegui também uma entrevista ao Sr. Deputado 

Pedro Pimpão, que considerou o Parlamento dos Jovens um projeto extraordinário, não 

só porque permite aos jovens familiarizarem-se com a vida política, como também porque 
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permite a discussão de diferentes pontos de vista. Elogiou as medidas que saíram da 

Comissão a que presidiu e concluiu a entrevista dizendo de forma convicta que a 

democracia não está em causa em Portugal, mas que esta deve ser reinventada e que é 

também aí que os jovens poderão ter um papel essencial. 

Após a apresentação de perguntas a Deputados em representação dos Grupos 

Parlamentares, os jornalistas puderam contactar com os mesmos Deputados através de 

perguntas sobre diversos assuntos, desde o funcionamento da AR até questões 

relacionadas com as ideologias dos próprios partidos e com o projecto do Parlamento dos 

Jovens. Posteriormente, os mesmos jornalistas puderam inquirir algumas questões ao Sr. 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura às quais, em conferência de 

imprensa, prontamente respondeu. Enquanto decorria esta conferência de imprensa, tinha 

lugar, na Sala do Senado, o Debate da Recomendação à AR subordinada ao tema 

“Drogas – evitar e enfrentar as dependências” levado a cabo pelos jovens deputados. 

Por volta das 13h, foi servido às delegações o almoço num dos claustros do Palácio 

de S. Bento. 

O debate entre os deputados prolongou-se pelo resto da tarde, culminando na votação 

final global da Recomendação. Deu-se então o encerramento da Sessão Nacional do 

Parlamento Jovens pelo Presidente da Comissão de Educação e Cultura. 

O fim dos trabalhos foi oficializado por volta das 17h, altura em que as delegações 

embarcaram nos transportes que as levariam aos distritos de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita Guiada dirigida aos jornalistas Trabalhos da 1.ª Comissão, 

presidida por Pedro Pimpão 
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Sala dos Passos Perdidos, onde decorria uma exposição 

subordinada ao 25 de abril 
Sala do Senado 

Atuação da Turma do 8.º ano do ensino articulado da Escola Básica de Rio Tinto N.º 2 
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Sala das Sessões Sessão Plenária do Parlamento Jovens 


