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Parlamento dos Jovens 2014 

 Por definição, política é a ciência da governação de um Estado ou Nação e também uma arte de 

negociação para compatibilizar interesses. A política é, também, um grande mundo onde cada um precisa 

de lutar para conseguir ver em prática todas as suas propostas e, respeitando todos os outros, tentamos 

fazer com que as nossas ideologias sejam vistas por todos os membros que constituem o nosso país. 

 Os jovens são o futuro do nosso país e quem mais para praticar o ato da política nos futuros anos, 

senão eles? O Parlamento dos Jovens é, portanto, uma iniciativa da Assembleia da República que procura 

desafiar o interesse dos jovens pela participação cívica e política em Portugal. Este projeto conta com a 

orientação e a coordenação da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e é posto em 

prática por uma Equipa de Projeto da Assembleia da República em colaboração com diversas entidades, 

tais como: Ministério da Educação e Ciência e através das respetivas Direções de Serviços Regionais de 

Educação, Secretarias Regionais que tutelam a educação e a juventude nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira, Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, através do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude e Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O programa inclui a 

realização anual de duas Sessões Nacionais na Assembleia da República: uma sessão destinada aos 

alunos do ensino secundário e outra destinada aos alunos do ensino básico. 

 Nos passados dias 5 e 6 de maio de 2014 realizou-se, na Assembleia Nacional, a Sessão Nacional 

destinada aos alunos do ensino básico. Este ano, os alunos desta categoria tiveram que trabalhar e 

desenvolver o tema “Drogas – evitar e enfrentar as dependências”. No entanto, antes desta sessão, 

houve um conjunto de trabalhos bastante exaustivos que iniciaram ao nível das escolas, através da 

elaboração de listas por parte dos alunos. 

 Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova aderiu a este projeto proposto pela 

Assembleia da República e, como era de esperar, houve também uma grande adesão por parte dos 

alunos. 

 Depois da eleição da lista que viria a constituir a maioria dos trinta e um deputados na sessão escolar, 

seguiu-se esta mesma, onde foram discutidas e apresentadas as medidas por parte de todas as listas que 

aderiram a este projeto em 2014. Depois de muito discutir, no sentido saudável, é claro, e de defender e 

atacar as propostas de cada um, chegou-se finalmente a uma das situações mais esperadas por todos 

desde o início da participação de cada um neste projeto: a eleição das medidas a apresentar na sessão 

distrital e a eleição dos deputados para esta mesma sessão. 

 Com muito suspense para saber quem iria representar a nossa escola no nosso distrito – Coimbra – lá 

foram divulgados os nomes dos dois contemplados que ainda haviam de ter muito para lutar: Andreia 

Sousa e Miguel Carvalho. 
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 Entre todas estas sessões, houve também aquela em que tivemos a oportunidade de dialogar com, 

como muitos dizem, “um deputado a sério”. Nesta 

sessão, foram tiradas bastantes dúvidas sobre a 

vida na política e na Assembleia da República. No 

nosso caso, o Agrupamento de Escolas de 

Condeixa-a-Nova teve o privilégio de receber o 

Senhor Deputado João Portugal. É também a ele 

que, certamente, todos os que se envolveram 

neste projeto desejam agradecer pelo tempo 

perdido em ajudar estes, espero, futuros 

deputados. Foi com ele que todos nós tivemos a oportunidade de ter uma pequena perceção da vida e da 

rotina de um deputado da Assembleia da República. 

 Com bastante entusiasmo, e, como é de esperar, algum nervosismo, lá chegou o dia da sessão 

distrital. Nesta sessão, os nossos deputados demonstraram sempre bastante orgulho e empenho na 

defesa das medidas propostas pelo nosso Agrupamento. É certo que nem todas as medidas poderiam ser 

levadas à fase nacional, mas as expetativas estavam bastante elevadas. No final dessas longas horas de 

trabalho, uma notícia inesperada mas, felizmente, muito boa havia sido proclamada. O nosso 

Agrupamento conquistara um sonho: ir pela primeira vez à fase nacional do projeto Parlamento Jovens do 

Ensino Básico. Mais uma vez, continuávamos a sonhar, sempre com a esperança de alcançarmos um 

objetivo. 

 Chegara, entretanto, o dia 5 de Maio de 2014. Um dia que, certamente, nunca iremos esquecer. Um 

dia em que iniciámos a concretização de um sonho. Basicamente, um dia de alegria para todos os que 

iriam representar o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova em Lisboa e mesmo para aqueles que 

ficaram na escola ansiosos por saber notícias daqueles dias passados na capital. 

 A hora combinada para partirmos de Coimbra estava programada para as 9h30, mas, como sempre, 

houve um ligeiro atraso, mas não foi este pormenor, como é evidente, que nos tirou aquela excitação de 

irmos até à capital conhecer novos ares, novas pessoas, novos locais e, para muitos, conhecer a 

Assembleia da República. A viagem Coimbra – Lisboa, correu bastante bem e, sobretudo, sem incidentes. 

Aquela típica viagem cansativa e demorada que estávamos à espera, afinal não acontecera, porque a 

vontade de fazermos novas amizades falou mais alto e, por isso no caminho até Lisboa, apresentámo-nos 

a pessoas que até aí eram desconhecidas, mas que acabaram por ser os nossos únicos amigos naqueles 

dois dias. A ouvir anedotas, histórias, adivinhas, entre tantas outras coisas, o tempo foi passando e lá 

chegámos à capital portuguesa. Eram por volta das 13h30, e por isso, como a fome já dava sinais de vida, 

fomos almoçar num jardim que se encontrava perto da “casa” onde viríamos a trabalhar nessa longa tarde. 

 Entretanto, chegara então a hora de irmos trabalhar! Entrámos no Palácio de São Bento e depois das 

devidas apresentações, todos os deputados dirigiram-se para as salas que lhes corresponderiam, 

dependentemente das comissões que haviam sido previamente estipuladas. 
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 Os deputados do nosso agrupamento 

ficaram ambos na Comissão 1, apesar do 

Círculo Eleitoral de Coimbra pertencer à 2ª 

Comissão. Deveriam portanto, apenas 

questionar sobre os outros projetos de 

recomendação. No fim de uma longa tarde 

de trabalho como muitos nunca haviam ter 

tido, lá foram chegando as pequenas 

amostras de trabalho desta tarde. Nesta 1ª 

Comissão, depois de muitas questões, ataques e defesas, e, como é de esperar, alguns 

desentendimentos, o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Aveiro saiu vencedor, com 20 votos. 

Na 2ª Comissão, os ânimos também não estiveram propriamente calmos, mas depois de muitas decisões 

tomadas, o projeto de recomendação vencedor foi o do Círculo Eleitoral de Évora, com 19 votos. Na 3ª 

Comissão, o Círculo Eleitoral do Porto tinha razões para sorrir e festejar com a vitória do seu projeto de 

recomendação, com 23 deputados a votar a favor. Por último, na 4ª Comissão, o Círculo Eleitoral da 

Madeira, não viu a longa viagem em vão, pois o seu projeto de recomendação acabara por vencer com 25 

votos. 

  

 

 

 

 

 Apesar dos jornalistas e de alguns professores estarem presentes na divulgação destes resultados 

finais, não estiveram o tempo todo juntamente com os seus colegas e alunos, respetivamente, pois foi-nos 

proposta uma visita guiada pelo Palácio de São Bento. Nesta visita guiada, foram-nos contadas muitas 

histórias de pequenos sinais presentes naquela Casa da Democracia, como a da sala dos Paços Perdidos, 

da Sala do Senado, e de muitas outras salas que são, talvez, as mais prestigiadas do país. Nesta visita, o 

que mais nos impressionou foi o facto de como as coisas vão sendo alteradas ao longo dos anos para que 

possam sobreviver, mas sem que se alterem os seus traços primitivos, dando uma ideia, também de algo 

moderno num espaço antigo, fazendo-nos pensar duas vezes como seriam tais locais daquela “casa” em 

tempos anteriores. 

 No fim de concluídos os trabalhos das comissões, e depois de desfrutarmos de um belo lanche 

preparado para todos nós, assistimos a um momento musical na sala do Senado. Nesse momento, 

pudemos libertar o nosso cansaço daquele dia e relaxarmos um pouco, ouvindo vários tipos de música, 
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desde as mais antigas até àquelas dos dias de hoje. Apesar de não parecer, ainda ficámos lá algum 

tempo, pois quando foi dada por terminada essa atuação, dirigimo-nos de imediato para o refeitório onde 

iríamos jantar.  

 Já com essa refeição tomada, e depois de apanharmos um pouco do ar da cidade nos jardins que 

ornamentam o Palácio de São Bento, dirigimo-nos, no caso do meu círculo eleitoral e de todos os outros 

que partilhavam o autocarro connosco, para o INATEL de Oeiras. Muitos de nós, ainda não sabia o que 

era dormir apenas com amigos e, por isso, essa nova experiência tirou-nos o sono. Sem nada para fazer, 

porque não nos conhecermos melhor? Foi, de facto, este pensamento que nos encheu a cabeça e, sem 

pensar duas vezes, foi mesmo isso que aconteceu. 

 Na realidade, nem nos apercebemos do facto da noite passar, porque quando acordámos no dia 

seguinte, por volta das 7h, nem demos conta de que ela já tinha passado. Com sono ou não, tínhamos que 

nos levantar, pois tinha chegado mais um dia de trabalho. Era o segundo, o último e também o mais 

importante. Era, portanto, o dia 6 de maio. 

 No fim de tomarmos um pequeno-almoço reforçado, entrámos no autocarro e fomos diretos ao nosso 

posto de trabalho daqueles dois dias: a Assembleia da República. 

 Estava programado para este dia, a sessão mais esperada desde o início deste projeto que, 

parecendo que não, já se estendia há alguns meses.  

 Chegámos, então, à Assembleia da República e, já com a experiência do dia anterior, cada um já 

sabia por onde é que havia de entrar e de se dirigir. Neste dia, a sala do Senado esperava por nós! As 

galerias enchiam-se com os professores e alguns jornalistas, enquanto em baixo, as bancadas eram 

utilizadas pelos que já andavam nesta luta há algum tempo. As bancadas dos órgãos sociais também 

estavam disponíveis para os jornalistas.  

 Já estavam todos preparados e nos devidos lugares, quando foram chamados para serem 

questionados alguns deputados para representarem os diversos partidos que, nos dias de hoje, constituem 

a Assembleia da República. Tivemos, então, o privilégio de ver ao vivo aqueles senhores que muitas 

vezes aparecem na televisão. Eram eles: os Srs. Deputados Pedro Filipe Soares (BE), Michael Seufert 

(CDS-PP), Pedro Pimpão (PSD), Rui Pedro Duarte (PS), Paula Batista (PCP) e Heloísa Apolónia (PEV). 

Depois das devidas apresentações e formalidades, foi aberto um período de perguntas, onde foram 

apresentadas as perguntas aos Deputados, que haviam sido preparadas e também votadas no dia 

anterior, nos trabalhos das comissões. Essas perguntas, sendo umas mais difíceis que outras, foram 

sempre respondidas de boa vontade. 

 Por volta das 11h30, começaram os trabalhos previstos para aquela sessão. Todas as propostas 

foram discutidas, digamos que, uma a uma, e, assim, nenhuma falhou. É verdade que é um trabalho muito 

difícil, pois de todas aquelas medidas que foram apresentadas, apenas 10 poderiam ser recomendadas à 

Assembleia da República. 
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 Sem fugir muito ao plano estabelecido, às 12h00, os jornalistas tiveram a oportunidade de assistir e 

participar numa conferência de imprensa com o Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. 

Muitas perguntas foram colocadas e, com muita compreensão e disponibilidade, foram respondidas. 

 Servido, o almoço, desfrutámos de uma 

pequena pausa, no entanto, logo de seguida 

retomámos os trabalhos iniciados da parte da 

manhã. Estavam quase terminados, mas 

ainda faltava fazer algumas tarefas. 

Reentrámos, por isso, na sala do Senado. 

Entre as 14h e as 16h30 foi concluído o 

debate e, rapidamente foram eleitas as 10 

medidas que haviam de ser recomendadas à 

Assembleia da República. 

 À saída, tirámos aquelas que eram as últimas fotografias daquele dia em Lisboa. Depois entrámos no 

autocarro, e seguimos viagem rumo a Coimbra. Apesar do cansaço, acabámos por nos divertir. Ainda não 

era uma hora muito tardia quando chegámos a Coimbra e, aí, despedimo-nos e agradecemos por aqueles 

momentos vividos àqueles que ainda tinham que percorrer alguns quilómetros até chegarem aos seus 

destinos. Gostei bastante desta experiência e não me importava de a repetir. 

 

Philippe Madeira Simões 
Jornalista da Aec Tv 

Televisão do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

Projeto coordenado por João Francisco Letras Ferreira 

 

 

 

 


