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O rugido democrático 

 

 

                                                          

                                                    

                                                     



2 
 

              O parlamento dos jovens é uma iniciativa criada pela AR, orientada pela Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura que existe desde 2004. Este programa pretende fomentar a cidadania nos 

jovens do 2.º ciclo ao secundário. Tem como objetivo aliar a consciência crítica e o esclarecimento político 

para a resolução de problemas atuais. Incentiva o espírito democrático dos indivíduos intervenientes. 

 

 

As 3 fases do projeto 

Fase escolar  

                   Na escola houve uma grande adesão a este projeto. A comunidade escolar mostrou-se 

bastante interessada e envolvida. Tudo isto, na minha opinião, se deveu ao excelente trabalho informativo 

e motivacional dos professores, que começou no mês de novembro, estimulando a uma participação muito 

ativa neste projeto. 

                   A nossa comunidade escolar é relativamente pequena mas mesmo assim teve 6 listas (60 

deputados participantes) com alunos provenientes de 11 turmas do ensino básico. 

                  Cada lista formulou três medidas depois de pesquisar, refletir e debater as suas ideias. Durante 

os dias 8, 9 e 10 de janeiro foi feita a campanha eleitoral em suporte de papel (cartazes) e digital 

(PowerPoint) onde eram expostas as medidas e a fundamentação de cada uma. Campanha feita em 

simultâneo nas três escolas do agrupamento (E.B. 2,3 Dr. Fernando Peixinho, E.B. 2,3 Dr. Acácio Azevedo 

e Escola Secundária de Oliveira do Bairro). No dia 13 do mesmo mês decorreram as eleições para eleger 

os deputados à Sessão Escolar, tendo sido eleitos 30. 
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            No dia 20 de janeiro decorreu a sessão escolar, com um público de 62 intervenientes (30 

deputados e 32 alunos participantes), onde se demonstrou interesse pelo projeto. Nesta sessão 

aprovaram-se as medidas para o projeto de recomendação a levar à Sessão Distrital, bem como as 

deputadas a representar o agrupamento: Inês Ferreira (lista D), Joana Teixeira (lista B) e Milene Marques 

(lista B), suplente.  

               Também no dia 20 foi realizada uma Sessão de debate, com a presença do deputado do 

CDS/PP, Raúl de Almeida, bastante dinâmica, sobre o tema “Drogas-Evitar e Enfrentar as Dependências“. 

Os alunos mostraram-se bastante interessados, entusiasmados e participativos nesta sessão, tendo sido 

pertinentes e oportunos nas suas questões e argumentações. É de destacar a atitude calorosa e 

esclarecedora do Senhor Deputado.  

              

                                                             

Fase distrital 

                   A Sessão Distrital ocorreu no auditório do Centro de Artes de Ovar, no dia 17 de março. Nesta 

fase, já existia o nervoso miudinho de quem não queria desiludir os “ eleitores”. Agora já não se tratava de 

“ a minha lista ganhou as eleições “ já existia a responsabilidade de “ fomos escolhidos para representar a 

escola”. Mas nunca perdendo o entusiasmo. É de salientar que as deputadas Inês Ferreira, Joana Teixeira 

(efetivas) e Milene Marques (suplente) expuseram e argumentaram de forma clara, evidente e entusiasta o 

nosso projeto de recomendação aprovado na Sessão Escolar de 17 de janeiro. 

                  O dia foi cansativo, mas no final teve aquele sabor doce de satisfação, uma vez que duas das 

nossas medidas foram apreciadas e aprovadas para integrar o projeto de recomendação apresentar na 

Sessão Nacional, e ainda a nossa deputada Joana Teixeira foi eleita como porta-voz do círculo eleitoral. 

                No período da manhã, depois da cerimónia de abertura, decorreu o período de perguntas ao 

deputado, já nosso conhecido, Dr. Raúl de Almeida. Em seguida, deu-se a apresentação e debate dos 

projetos de recomendação, a votação na generalidade e a votação do tema a propor à AR para debate na 

próxima edição do programa. No período da tarde, formaram-se três comissões para debater e fazer as 

propostas de eliminação, alteração de redação e aditamento das medidas do projeto de recomendação 

distrital para depois serem votadas. Numa das três comissões a nossa deputada Inês Ferreira foi porta-

voz, intervindo de forma exímia.  
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                Foi um dia cheio de novas experiências e novos contactos. 

 

 

 

 

Preparação para a fase nacional 

                Foi um turbilhão de euforia e responsabilidade saber que iriamos à fase nacional, ou seja à 

Sessão Nacional, foi uma recompensa enorme ver o nosso esforço dar frutos… Mas se na sessão distrital 

os nervos já marcaram presença, aqui intensificaram-se. 

                  Houve um trabalho intensivo de preparação quer por parte dos deputados aveirenses quer por 

parte dos professores responsáveis. Dentro do nosso círculo foi notória a colaboração e a comunicação 

para que estivéssemos preparados para representar de forma digna o trabalho feito até aqui pelos nossos 

colegas, desde aqueles que formaram listas e não passaram, aos que chegaram até aqui, até daqueles 

que apenas votaram.  

                  A preparação para o debate de defesa do nosso projeto, como a de argumentação e análise de 

outros projetos, foi intensiva. 
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A viagem 

                A viagem foi excelente, dividimos o autocarro com alguns deputados do círculo de Coimbra e do 

Porto. Havia todo um espírito de comunidade democrática com um misto de fair play competitivo que 

criava um ambiente bastante agradável. Trocaram-se algumas impressões e conheceram-se pessoas 

novas. 

                

 

A chegada a Lisboa  

              A chegada a Lisboa (no dia 5) foi, de facto, impactante. No momento em que olhámos de perto a 

imponência do Palácio de São Bento demos conta que nestes dois dias (5 e 6 de maio) seria o culminar do 

trabalho desenvolvido nas nossas escolas, ao longo de todo o ano letivo. Todo este esforço e dedicação 

iam ser ali representados pelos 124 deputados eleitos.  
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Os trabalhos 

         

              Depois do almoço partilhado no Jardim da Estrela, entrámos finalmente no palácio. Os deputados 

foram encaminhados para as comissões parlamentares onde iriam, à semelhança do que aconteceu na 

sessão distrital, apresentar os projetos, debatê-los, escolher um como base fazendo as propostas de 

eliminação, alteração de redação e aditamento.  

              O círculo eleitoral de Aveiro ficou na 1.ª comissão parlamentar, juntamente com os círculos 

eleitorais de Beja, Braga, Castelo Branco e Vila Real. Estava representado pelos “jovens deputados”: 

Joana Teixeira (porta-voz) e Inês Ferreira do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro; Luís Neves e 

Dário Oliveira, da Escola Secundária Dr. Serafim Leite, São João da Madeira; Ricardo Gomes e Catarina 

Matos, da Escola Secundária Marques Castilho, Águeda. Esta comissão foi coordenada pelo deputado Dr. 

Pedro Pimpão (PSD), Dr. Joaquim Ruas (assessor) e Dr. Luís Fazenda (BE).  

               O resultado do trabalho deste dia foi bastante favorável para o nosso círculo eleitoral, uma vez 

que o nosso projeto, do círculo eleitoral de Aveiro, foi eleito para projeto base da 1.ª comissão, com 20 

votos, sofreu 2 alterações, 2 aditamentos e uma medida inalterada que acabou depois por fazer parte do 

projeto final. 

                É de evidenciar que a extrema envolvência, autoconfiança aliada à preparação prévia, a 

excelente capacidade de argumentação e de estratégia mental, revelada pelos nossos deputados, em 

defesa das medidas apresentadas no seu projeto de recomendação, deram os seus frutos. Salienta-se 

ainda que o grupo parlamentar manteve-se unido e coeso, demonstrando espírito cooperativo e de 

interajuda sendo consensual na defesa das suas ideias. 

                          

 

                         .   
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                Pelo que pude acompanhar, enquanto repórter, as outras comissões também correram de forma 

dinâmica e todas elas tiveram propostas bastante interessantes, fruto do debate e trabalho dos jovens 

deputados.   

 

 

 

 

 

 

 

              

 

              

 

 

                 Depois de um dia de trabalho afincado e do ótimo jantar na cantina do palácio, dirigimo-nos ao 

Inatel de Oeiras onde iriamos passar a noite. A viagem para lá foi muito animada e com partilha de 

momentos do dia. Nessa noite não posso garantir que tenha havido um sono de 8 horas como manda a 

regra… houve muita confraternização e criação de laços. 

                Apesar da noite mal dormida, no dia seguinte todos os meus colegas se encontravam cheios de 

energia e ansiosos pelo grande dia da Sessão Plenária.  

               A sessão foi aberta com o discurso do Sr. Vice-Presidente do Comissão da Educação Ciência e 

Cultura que elogiou a dedicação e profissionalismo dos jovens deputados e disse acreditar no peso dos 

valores familiares, nas nossas decisões nesta fase da vida, que acabarão por ter grande impacto no nosso 

futuro, apelando assim à ponderação cuidada dos nossos atos. 
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              Seguiu-se a sessão de perguntas aos deputados que decorreu com imensa irreverência e 

impertinência saudável da parte dos jovens deputados, e destaco a intervenção do porta-voz do Porto que 

fez a seguinte pergunta: “Quando é que os cortes chegam ao governo?”. Por sua vez a nossa porta-voz, 

Joana Teixeira, colocou a seguinte questão ao Senhor Deputado Dr. Rui Duarte do PS: “O nosso círculo 

eleitoral é da opinião de que a resolução deste problema, as drogas, passa por uma maior intervenção e 

fiscalização, por parte da escola segura. Posto isto, haverá, então, condições económicas para 

implementar tal medida?”. Questão que foi respondida com veemência ponderando a viabilidade da sua 

implementação. 

                           .  

            Depois da apresentação e debate dos projetos aprovados nas comissões, decorreu a votação final 

global da Recomendação à Assembleia da República sobre o tema. Este processo deu-se no mesmo 

padrão das fases anteriores. Os jovens deputados mostraram-se contentes com o resultado final, dizendo 

que este seria bastante profícuo se implementado e que acreditavam na sua exequibilidade. Saliento que 

uma das medidas que integra o projeto final tem como mentora Manuela Albuquerque, aluna da Escola Dr. 

Fernando Peixinho, (Agrupamento de Oliveira do Bairro), à qual pertenço, e quero congratulá-la pela ideia.  
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                   Como repórter tive oportunidade de ter uma visita guiada ao palácio onde pude vislumbrar e 

conhecer um pouco da sua história. Visitámos a sala dos Paços Perdidos onde outrora muitos paços 

perderam à espera de um contacto com o governo; a Sala do Senado, onde decorreu a sessão plenária do 

parlamento dos jovens, é também destinada a reuniões de comissões nacionais e internacionais, entre 

outras; a Sala das Sessões, onde decorrem as sessões plenárias. Podemos ainda vislumbrar a escadaria 

do palácio, que na minha opinião, tem uma arquitetura fascinante… pela complexidade dos ângulos e a 

acessibilidade que permite; as peças expostas por todo o palácio lembram o requinte dos antigos 

monárquicos….Todo o edifício é magnífico. 
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               Na conferência de imprensa com o Sr. Vice-Presidente da Comissão da Educação, Ciência e 

Cultura podemos perceber que o governo aposta na educação e se preocupa realmente com as condições 

das escolas e do ensino, uma vez que “o ensino progrediu, evoluiu e proporciona novas e melhores 

experiências de aprendizagem -afirmou o Sr. Vice-Presidente. O nosso sistema educacional é bastante 

bom, mesmo comparado com países mais desenvolvidos, e está apoiado na democracia, uma das 

construções sociais mais perfeitas, e pode ainda continuar a progredir.” Acrescentou ainda, o ilustre 

político, que “temos uma juventude bastante qualificada e que o país vai ser capaz de empregar estes 

jovens, nos quais tanto se apostou na formação.” 

                                    .   
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                   Este projeto é sem dúvida uma mais-valia para a consciencialização política e a construção de 

cidadãos ativos e interventivos na democracia do país. Fiquei muito satisfeita ao ver que os meus colegas 

estão bastante gratos pela aquisição das liberdades que Abril concedeu e que não têm medo de usar a 

palavra para defender e lutar por aquilo em que acreditam. Também o ilustre Deputado Dr. Pedro Pimpão 

se mostrou muito satisfeito e orgulhoso com a qualidade das intervenções quando o questionei acerca da 

nossa irreverência.  

  

                               

 

                “Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora e interessante, não só aprendi a debater 

problemas da sociedade como uma verdadeira cidadã mas também tive momentos de lazer e divertimento 

com jovens vindos de todos os cantos de Portugal para a capital.” - afirma a minha colega Inês Ferreira.  
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                  Quero agradecer aos coordenadores do “parlamento dos jovens” por o terem tornado possível. 

E quero deixar um grande obrigado aos professores que nos incentivaram neste projeto, em especial à 

professora Berta Santos que foi incansável e nos acompanhou sempre. 

  

                                                                                        

                                                                                                    Repórter                   Professora Colaboradora 

                                                                              Milene Marques                       Berta Santos  


