
                          

 
 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARTICIPA NUMA FANTÁSTICA 

AVENTURA DEMOCRÁTICA… 

 

 Nos passados dias 26 e 27 de maio de 2014, realizou-se a sessão 

nacional do projeto "Parlamento dos Jovens – Secundário", em Lisboa, com a 

participação de 130 jovens deputados eleitos num universo de 1252, em 

escolas de todos os distritos, regiões autónomas e os círculos de Timor e 

Macau. Ao todo, das 379 escolas do 

Ensino Secundário inicialmente inscritas, 

foram eleitas nas sessões distritais 

apenas 65 que tiveram o privilégio de 

participar na sessão nacional, que foi 

transmitida em direto pelo canal ARtv.   

Nestes dois dias inteiramente dedicados 

à temática da «Crise demográfica - emigração, natalidade e envelhecimento», 

os   estudantes, escolhidos democraticamente para representar a juventude 

portuguesa, entre as escolas aderentes ao programa,  tiveram  voz ativa em 

relação a um assunto atual, pertinente e complexo, que coloca em causa do 

futuro de  Portugal.  

 No dia 26 de maio, pelas 10 horas da manhã, Catarina Figueiredo e 

Valter Vieira, dois dos representantes eleitos 

pelo círculo de Aveiro, encontraram-se em 

Santa Maria da Feira,  onde se juntaram a  

outros representantes do círculo aveirense e  

do círculo de Viana do Castelo. Assim que 

todos chegaram, os alunos partiram em 

direção a Lisboa. Últimos detalhes, pequenas revisões, primeiras trocas de 

palavras, a importante viagem para o grupo 

se conhecer.  

 Quando chegaram à capital, os 

jovens deputados dirigiram-se à Assembleia 

da República para as reuniões das 

respetivas comissões, tendo o Centro de 



                          

 
 

Educação Integral integrado a primeira comissão, sob orientação de dois 

deputados da Assembleia da 

República, Duarte Marques e Pedro 

Pimpão, ambos  do PSD - Partido 

Social Democrata. O objetivo dos 

encontros era debater, na 

generalidade e na especialidade, os 

projetos de recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais e 

escolher os melhores.   

 No final das comissões, todos os presentes foram brindados com um 

lanche nos claustros do Palácio de S. Bento e de seguida foram para a Sala do 

Senado onde puderam assistir a um magnífico concerto do grupo 

“WANNABEES” (da Escola Secundária de Moimenta da Beira).  

 Já no final do dia, todos os deputados, jornalistas e professores foram 

conduzidos ao INATEL de Oeiras onde pernoitaram. 

No dia seguinte, por volta das 9 horas e já com o estômago 

reconfortado, os deputados e 

restantes elementos das comitivas 

seguiram novamente para a casa da 

democracia, onde participaram no 

momento alto do evento, o Plenário, 

que ocorreu na Sala do Senado. Na 

abertura da sessão solene, esteve 

presente o Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado Ferro 

Rodrigues do PS – Partido Socialista. 

Numa primeira fase, foram colocadas várias perguntas relacionadas com 

a problemática da «Crise demográfica - emigração, 

natalidade e envelhecimento»,  a vários  deputados 

“seniores” ali presentes, oriundos  de todas  as  

forças políticas representadas no Parlamento, 

sendo que, algumas das respostas invocaram,  

inequivocamente, as respetivas posições e  

ideologias político-partidárias.    De acordo com o 

testemunho dos alunos do Centro de Educação 



                          

 
 

Integral, Catarina Figueiredo e Valter Vieira, a sessão nacional foi 

enriquecedora, porque “permitiu conhecer colegas de todo o país, pôr em 

prática um espírito democrático e ativo, onde se respeita a autonomia e 

liberdade de expressão e, essencialmente se dá valor ao espírito crítico e às 

nossas convicções e ideias, neste caso, sobre o tema em debate”.  

Seguiu-se o debate e votação final, do qual  saiu um Projeto de 

Recomendação,  composto por  dez medidas, que foi apresentado no 

Parlamento com o intuito de ser discutido e quiçá aprovado total ou 

parcialmente  pelos representantes do povo português na Assembleia da 

República.  

 No final do segundo dia, todos os deputados, colegas jornalistas e 

professores regressaram aos seus distritos.   

Sem quaisquer dúvidas, 

em tempos em que a classe 

política não beneficia de uma 

imagem muito favorável junto 

do chamado povo da Nação, e 

que o descrédito na política é 

o responsável pela queda no 

número de eleitores jovens, é 

importante que existam iniciativas como o “Parlamento dos Jovens”, que sirvam 

de ensaio para a vida futura e que possibilitem que os discentes aprendam a 

viver a democracia (também na escola). O “Parlamento dos Jovens” tem 

contribuído para a reabilitação da imagem da política e aproximação dos 

nossos jovens à vida democrática pelo exercício de uma cidadania ativa, 

debatendo, confrontando ideias e apresentando  “soluções”  para a resolução 

dos problemas  que lhes são próximos. Para além disso, tem permitido um 

contacto pessoal com deputados de diferentes partidos políticos, que são os 

legítimos representantes do povo português na Assembleia da República – 

local símbolo do regime democrático. Trata-se assim, não somente de 

aprender as regras do funcionamento das instituições democráticas, mas 

também de possibilitar aos alunos a apropriação dos fundamentos da própria 

sociedade democrática.  

Os “políticos” do Centro de Educação Integral  terminaram os seus 

mandatos com a  consciência do dever cumprido porque representaram bem a 



                          

 
 

nossa escola, defendendo convictamente as suas ideias num verdadeiro ato 

cívico do exercício de cidadania. 

Foi uma experiência muito enriquecedora, dado que constituiu um forte  

incentivo à participação cívica e que comprovou o seguinte: Portugal tem futuro, 

mas o futuro também está nas novas gerações… É que  “somos mais pais do 

nosso futuro do que filhos do nosso passado”, como muito bem registou o 

poeta e filósofo espanhol Miguel de Unamuno.   

Em suma: foi uma fantástica aventura democrática… uma vez mais! 

Os  alunos do Centro de Educação Integral estão de parabéns pelo 

trabalho desenvolvido. 

                 

Daniel Veloso (jornalista) 

Revista “Descobrir” -  Centro de Educação Integral de S. João da Madeira 

  

 

 

 

 


