
O Futuro da Nação 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos aqueles que tornam possível de 

acontecer o Parlamento dos Jovens, a todos os professores que nos acompanham e 

agradecer a todos os meus colegas jornalistas, deputados, pois eles, nós, somos o 

Parlamento dos Jovens. 

Tudo começa nas sessões escolares, com a luta pelos lugares nas sessões distritais, e é 

nas sessões distritais que se define o rumo da Sessão Nacional. As escolas presentes, 

debatem entre sim as melhores ideias, as melhores medidas e todos jovens deputados 

tem como pensamento príncipal a Assembleia da República, a casa da democracia 

portuguesa.  

Da Sessão Nacional saíram dez medidas que serão apresentadas à Assembleia da 

República, aquela assembleia dos adultos e dos deputados, dos partidos, do Governo. 

Cabe a essa Assembleia promolgar ou não as medidas que no Parlamento dos Jovens 

foram escolhidas, mas o Parlamento dos Jovens não é só isto. Para mim, representou 

uma grande aventura, criei novas amizades, conheci novas pessoas, e debati, ouvi novas 

ideias, foi uma experiência completa. É isso que temos que retirar do Parlamento dos 

Jovens, a experiência.  

 

 

 



O primeiro dia foi completo com os deputados divididos em 4 comissões, onde nessas 
comissões se debateu e aprovou um conjunto de medidas que iriam ser debatidas no 

plenário, no 2º dia de Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.  

Um dos grandes momentos no 1º dia foi o concerto da banda de Moimenta da Beira, os 
Wannabees, constítuida pela vocalista Manuela Lopes, a vocalista, e a grande estrela 

desse 1º dia.  

 

 

 

 

No 2º dia, realizou-se o Plenário, onde, numa primeira fase os jovens deputados tiveram a 
oportunidade de questionar deputados dos vários partidos representados na Assembleia 
da República. Estive presente o Sr.Deputado Pedro Pimpão do PPD-PSD, Artur Rêgo do 
CDS-PP, Mariana Mortágua do BE, Rita Rato do PCP, Isabel Moreira do PS e José Luís 

Ferreira do PEV.  

O Plenário foi dirigido pelo Sr.Presidente da Mesa da Assembleia João Cardoso, 
Vice-Presidente Miguel Fonseca, 1º Secretário Patrícia Marques, 2º Secretário Mariana 

Duarte.  



 

 

Durante o 2º dia os jovens jornalistas realizaram uma conferência de imprensa com o Sr. 
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, Abel Batista, 
deputado do PSD. Durante a conferência de imprensa os jornalista tiveram a oporunidade 

de questionar o Sr. Deputado sobre vários assuntos da atualidade nacional.  

 

 

Do Parlamento dos Jovens fica a experiênica, a aventura, os momentos vividos, fica a 
saudade, e a vontade de repetir, de voltar a repetir todo o processo, de fazer mais, de 



fazer melhor, mas fica, acima de tudo, a vontade de voltar a participar no Parlamento dos 
Jovens e fica o sentimento de gratidão para quem torna isso possível, para quem, neste 
momentos difíceis de crise, não desiste dos jovens deste país, de quem acredita nos 
jovens, e de quem sabe de que os jovens são capazes de fazer. A todos os que acreditam 

em nós e tornam isto possível um grande obrigado!  

  

 

                                                                   Bruno Mota 


