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Introdução  
 

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional organizada pela 

Assembleia da República (AR) em colaboração com outras entidades, com o objetivo 

de promover o interesse dos jovens pela participação cívica e política, sublinhar a 

importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu 

presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos 

órgãos do poder político e ainda incentivar a capacidade de argumentação na defesa 

das ideias com respeito pelos valores da tolerância.  

Todas as escolas do país estão convidadas a participar. O programa é composto pelas 

fases escolar, distrital e nacional. Este ano foi lançado o debate subordinado ao tema 

"Crise Demográfica – Emigração, Natalidade e Envelhecimento".  

 

Sessão escolar 

A Escola Secundária José Falcão (ESJF), uma vez mais, respondeu afirmativamente 

ao convite, tendo sido apresentadas seis listas concorrentes à sessão escolar, 

compostas por alunos do 10º ao 12º ano.  

Após um período de campanha eleitoral, onde as diversas listas tiveram oportunidade 

de junto dos alunos apresentar as suas propostas, foram realizadas no dia 17 de 

janeiro as eleições para apurar os deputados à sessão escolar. 

Com a formalidade típica deste evento, decorreu no dia 21 de janeiro, a sessão 

escolar, onde se precedeu ao debate das diversas propostas apresentadas pelas 

listas, à aprovação das três medidas que levámos a discussão na sessão distrital e à 

eleição dos três deputados representantes da escola, bem como do candidato e 

vencedor da presidência da mesa da sessão distrital, João Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 - Visão geral da sessão escolar na ESJF 
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Sessão distrital 
 

A sessão distrital do círculo de Coimbra teve lugar no dia 25 de março, pelas 9.00h, no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede, onde estiveram presentes alunos 

de vinte e cinco escolas e respetivos professores, a Vice-presidente da Câmara 

Municipal de Cantanhede e o deputado da AR Maurício Marques, do PSD.  

Antes do período de perguntas ao deputado presente na sessão, os convidados da 

mesa fizeram um breve discurso onde salientaram a importância deste projeto e a 

relevância dos jovens para o futuro do país. 

Seguiu-se a apresentação das propostas de cada escola e posteriormente o debate 

das mesmas. Esclarecidas todas as questões passou-se à votação do projeto de 

recomendação base, tendo sido selecionado o da Escola Secundária Dr. Joaquim de 

Carvalho. 

Após o intervalo do almoço procedemos à discussão em pequenos grupos dos 

melhoramentos que deveriam ser feitos ao projeto de recomendação base, e 

seguidamente ao debate na especialidade sobre o mesmo, tendo sido apurado o 

projeto de recomendação final. 

De seguida, decorreu a votação dos deputados representantes do círculo de Coimbra, 

tendo sido os da Escola Secundária José Falcão, Escola Secundária Dr. Joaquim de 

Carvalho, Escola Secundária Quinta das Flores e a Escola Secundária Cristina Torres 

os mais votados. 

Para finalizar foi eleito o deputado João Bernardo Teles Gonçalves, da Escola 

Secundária José Falcão, como porta-voz do círculo de Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - Intervenção do deputado João Gonçalves  

Fig. 2 - Sessão Distrital de Coimbra 
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Sessão Nacional 

1º Dia 
 

A sessão nacional do Parlamento dos Jovens teve início no dia 26 de Maio e 

prolongou-se até ao dia 27. A viagem com destino a Lisboa realizou-se com grande 

entusiasmo e contentamento por parte dos alunos, que não deixaram de trocar ideias 

quanto ao assunto em debate.  

À chegada à Assembleia foram distribuídas as 

identificações de cada deputado e jornalista e 

algumas recordações, tendo-nos dirigido de 

seguida para as respetivas comissões. O 

círculo de Coimbra ficou, maioritariamente, na 

3ª comissão, juntamente com as deputadas 

Catarina Marcelino (PS) e Ana Vargas (CDS-

PP), que a presidiram. Na 4ª comissão 

estiveram, igualmente, presentes dois 

deputados de Coimbra. 

Os jornalistas tiveram a possibilidade de 

acompanhar todas as comissões como forma 

de presenciar o árduo trabalho e brilhante 

desempenho dos jovens deputados, que com uma participação ativa formularam cinco 

medidas e três perguntas para serem debatidas em plenário. 

A organização dos trabalhos foi semelhante à já utilizada nas sessões escolar e 

distrital. Os deputados apresentaram as suas medidas e, decorrente das objeções, 

seguiu-se um curto período de debate, onde novas ideias foram partilhadas e 

confrontadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………....                                                                                                                                                                                   

Fig. 4 - Deputados da ESJF à chegada da AR 

Fig. 5 - Plano geral da Terceira Comissão 
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Fig. 6 – Exposição sobre o 25 de Abril no Palácio 
de São Bento 

Da terceira comissão foi selecionado como projeto de recomendação base o da 

Guarda, o qual sofreu algumas alterações. 

Os trabalhos nas comissões 

prosseguiram, assim como o dos 

jornalistas, que entusiasticamente se 

dirigiram para uma visita guiada ao 

Palácio de São Bento, na qual nos 

deparámos com uma peculiar 

exposição, que segundo uma 

refrescante perspetiva nos 

apresentava de forma surpreendente 

os traços gerais do 25 de Abril e os 

seus slogans, bem como as célebres 

personagens que mais marcaram 

este período. Ficámos ainda a 

conhecer a Sala dos Passos 

Perdidos e a razão pela qual este foi 

o nome para ela escolhido. 

Interessantes descobertas foram 

feitas durante esta visita, que não pôs de parte a História do Palácio, o qual tão 

brilhantemente alberga o Parlamento português. 

Para finalizar o dia em pleno, assistimos à atuação do Grupo de Dança do 

Agrupamento de Águas Santas, que com a sua vivacidade e originalidade nos 

surpreenderam. Finalizada a atuação, seguiu-se o jantar no Palácio de São Bento, 

onde se comutaram opiniões sobre os acontecimentos do dia e trocaram experiências 

entre os jovens deputados. 

Após um dia tão emotivo e trabalhoso, foi necessário restabelecer as energias. Ao 

círculo de Coimbra foi atribuída a estadia no Inatel de Oeiras. Embora os debates 

estivessem encerrados e o ambiente fosse de maior descontração, não faltou o 

câmbio de opiniões sobre os mais diversos temas da atualidade. 

 

2º Dia 
 

Iniciaram-se por volta das sete da manhã, com grande alvoroço e entusiasmo, os 

preparativos para o último dia de trabalhos. O pequeno-almoço foi tomado com uma 

excelente vista sobre o Tejo, acompanhado por alguma ansiedade por parte dos 

deputados que esperavam o início da sessão plenária. 

A abertura solene da sessão foi feita pelo Vice-presidente da Assembleia da 

República, Eduardo Rodrigues e pelo Secretário de Estado do Desporto e Juventude, 

Emídio Guerreiro. Conhecidos os membros da mesa e os deputados da AR, iniciou-se 

o período de perguntas e mais tarde o debate das medidas, onde se exerceu o sentido 

crítico e a capacidade de argumentação dos jovens, que com grande fervor 

expuseram as suas considerações. 
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Fig. 7 – Deputados de 
Coimbra na sessão nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sessão plenária decorreram diversas tarefas. Num primeiro momento, foram feitas 

comissões aleatórias constituídas por doze círculos. Cada comissão debateu as doze 

medidas que deveriam ser propostas a eliminação, tendo cada uma delas sido 

discutida em plenário, quando teve lugar um curto debate relativo a cada proposta e 

posteriormente uma votação individual.  

A seguir a uma breve pausa, na qual foi servido o almoço, os trabalhos no plenário 

foram reabertos. Após alguma discussão, foram eleitas as medidas a serem propostas 

aos órgãos do poder político. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.6 – Deputados da AR e membros 
da mesa na sessão plenária 

Algumas medidas aprovadas: 

 “Reforço do apoio financeiro às famílias carenciadas e numerosas (…).” 

 

 “Atribuição de benefícios fiscais a empresas que possuem creches e 

infantários (…). Isto visando conciliar a vida profissional com a vida 

familiar dos trabalhadores, e também implementar medidas 

subsidiárias.” 

 

 “Incentivos fiscais e redução de impostos para os empreendedores que 

apresentem projetos válidos para a criação e consolidação de postos de 

trabalho, se os mesmos produzirem ou utilizarem produtos nacionais.” 
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Fig. 8 - Deputado Abel Batista na 
conferência de imprensa 

 

Durante a sessão e assim que os deputados da AR saíram da Sala do Senado, já 

eram esperados pelos jornalistas, que lhes colocaram diversas perguntas relacionadas 

não só com a atualidade, mas também com temas mais esquecidos pela sociedade.  

De seguida, dirigimo-nos para uma conferência 

de imprensa com o deputado Abel Batista, que 

com grande prontidão e clareza, esclareceu 

todas as questões feitas, as quais abordaram os 

inúmeros e pesados impostos exigidos à 

população portuguesa, bem como a 

necessidade de uma maior fiscalização na área 

da economia paralela por parte do Estado. 

Terminada oficialmente a sessão, deu-se 

igualmente como finalizada a discussão de 

medidas para melhorar o nosso país, contudo o espírito crítico e atento dos jovens que 

com grande desenvoltura participaram neste projeto prosseguirá. 

Esta é uma iniciativa de primordial importância, que nos ensina o valor do trabalho, da 

reflexão e nos instrui no sentido de criar bons cidadãos. Este projeto é a prova de que 

o país tem muito para oferecer e reflete aquilo que de tão boa qualidade aqui se faz: 

ensinar e aprender.  

Não é somente o trabalho de todos os jovens envolvidos nesta iniciativa que deve ser 

louvado, mas também o daqueles que criaram, implementaram e incentivam o 

desenvolvimento e execução deste projeto. 

O meu e o de todos os meus colegas jornalistas e deputados MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jornalista 

Carolina Nunes Seco, 

Escola Secundária José Falcão-Coimbra 

Fig. 9 – Participantes da 
ESJF: Deputado Paulo 
Carlos, Concorrente do 
Concurso Euroscola 
Diogo Capelo, Porta-voz 
do Círculo de Coimbra 
João Gonçalves, 
Professora Ana Catroga, 
Presidente da Mesa 
João Cardoso, Jornalista 
e Concorrente do 
Concurso Euroscola 
Carolina Seco (Da 
esquerda para a direita) 
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