
SSeessssããoo  nnaacciioonnaall  ddoo  PPrroojjeettoo  PPaarrllaammeennttoo  ddooss  JJoovveennss  

No âmbito do projeto “Parlamento dos Jovens”, que 

tem como objetivo combater a ociosidade no exercício 

responsável dos deveres de cidadania, o círculo de Leiria 

participou com os deputados eleitos na sessão distrital 

Dário Joaquim-Porta Voz, Luís Silva, Bruno Ferreira, 

Eduardo Cardoso, João Silva, Carolina Milroy, Anita 

Bernardo e Mariana Silva.  

Assim, com uma agenda de trabalhos de dois dias (5 e 6 de maio de 2014), no 

primeiro dia foram realizadas as Comissões onde se discutiram as medidas que iriam 

a votação de modo a integrarem o Projeto de Recomendação Final. 

Organizados em 3 Comissões, a 3ª 

Comissão, onde a maioria dos deputados do círculo 

de Leiria se encontravam, era presidida pelo 

deputado André Pardal (PSD), Michael Seufert 

(CDS-PP) e a assessora Maria João Godinho, que 

se mostraram dispostos a responder a todas as 

perguntas feitas pelos jovens deputados. Após o 

debate, em cada comissão, foi aprovado um projeto 

comum, com um limite máximo de 5 medidas, e 3 

perguntas a serem apresentadas na Sessão 

Plenária. 

Foi realizada uma palestra dirigida para, os 

jornalistas, onde foi explicada a sua função para o 

dia seguinte, e o modo como iria ser organizada a Conferência de Imprensa com o 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. No final, assistiu-se a uma 

excelente atuação da Turma do 8.º ano, de ensino articulado, da Escola Básica de Rio 

Tinto N.º 2. 

O deputado Dário Joaquim, eleito também 

porta-voz pelo círculo de Leiria, defendeu com 

garra as medidas propostas pelo círculo, 

respondendo clara e concisamente às 

“investidas” dos colegas deputados dos restantes 

círculos eleitorais (Açores, Aveiro, Beja, Braga, 

Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, 

Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, 

Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila 

Real e Viseu – 124 deputados). O sentido de 

oportunidade, a humildade, a serenidade e convicção dos jovens deputados de Leiria, 

conferiram a este círculo algum destaque nas suas intervenções, não deixando de 

evidenciar a sua convicção, segurança, contundência, assertividade e capacidade de 

síntese, para além da sua postura geral (centrados durante os trabalhos, simpáticos e 

humildes nos momentos de convívio, sem perderem a noção do seu papel).   



Após debate na comissão, para aprovação na generalidade e, depois, na 

especialidade, quais reais deputados da Assembleia da República, moderadas pelo 

deputado Michael Seufert, o projeto a levar à Sessão Plenária integrou uma das 

medidas do círculo de Leiria que, após o debate em Sessão Solene na Sala do 

Senado, integrou o Projeto de Recomendação Final Nacional. Esta sessão iniciou-se 

com um período de perguntas, onde as perguntas votadas em cada comissão foram 

colocadas aos deputados Pedro Pimpão (PSD), Rui Duarte (PS), Michael Seufert 

(CDS-PP), Paula Batista (PCP), Pedro Soares (BE) e Heloísa Apolónia (PEV). 

Durante o período de perguntas e o debate da Recomendação à Assembleia 

da República sobre os temas se realizavam, os jornalistas tiveram uma conferência de 

imprensa com o Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura que 

respondeu a todas as perguntas colocadas. 

Vivenciada a verdadeira estrutura do trabalho na Assembleia da República, 

junto de deputados, assessores e funcionários, de trato formal e igual ao da vida diária 

daquela instituição, foi unânime a opinião de que todo o projeto proporciona um 

conjunto de trabalhos, reflexões e estruturações de opinião e pensamento essenciais à 

vida futura dos nossos jovens, promove a ponderação cívica, a interiorização de 

comportamentos morais, sociais e cívicos, o desenvolvimento de competências e a 

aquisição de ferramentas fundamentais à construção do projeto de vida dos jovens. 

Em fase de encerramento, o porta-voz de cada círculo teve oportunidade de se 

dirigir aos pares e, emocionadamente, o porta-voz, Dário Joaquim, agradeceu a 

contribuição de todos para que tudo decorresse com espírito democrático, empenho e 

responsabilidade, agradeceu a todos os professores que contribuíram para que ali 

tivessem chegado, não só os acompanhantes mas também os que não puderam 

acompanhá-los. Agradeceu, de forma muito 

veemente, às escolas de cada um, cuja 

organização também permitiu que todos 

tivessem chegado ali, incluindo o próprio, e 

aos coordenadores do projeto a nível nacional, 

pela oportunidade dada a todos e cada um de 

vivenciar momentos únicos e de 

responsabilidade cuja experiência ficará, por 

certo, na memória de cada um durante a 

construção do seu projeto de vida. 
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