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Nos dias 26 e 27 de maio decorreu em plena Assembleia da República mais uma Sessão Nacional do 

programa/projeto "Parlamento dos Jovens", relativa ao ensino secundário. No âmbito do projeto, pelo 

segundo ano consecutivo, os alunos da Escola Profissional Prática Universal de Bragança, Alexandre 

Collet e Fernando Oliveira, este na qualidade de porta-voz, conjuntamente com o professor 

responsável pela orientação do programa na escola – Paulo Pires, lograram representar o 

círculo/distrito de Bragança no evento. 

Após uma viagem com sucessivas “paragens”, tornando-se por isso longa e cansativa, a nossa comitiva 

chegou à Assembleia da República alguns minutos depois da hora prevista de chegada das delegações. 

De imediato, procedeu-se à acreditação dos professores, jornalistas e deputados para se dirigirem às 

respetivas salas onde iriam decorrer as reuniões das comissões de trabalho.  

A distribuição dos deputados por Comissão de Trabalho, da responsabilidade e coordenação da 

Assembleia da República ditou que o círculo de Bragança integrasse a 2ª Comissão, na sala 2 de 

reuniões, conjuntamente com os deputados do círculo de Setúbal, Viseu, Porto, Madeira e Faro. Após o 

debate na generalidade e especialidade dos projetos de recomendação dos distritos/círculos eleitorais 

distribuídos por comissão foi aprovado um projeto comum, que foi debatido, no dia seguinte, em 

Sessão Plenária, na sala do Senado, para aprovação da Recomendação à Assembleia da República, 

constituindo as 10 medidas a apresentar, posteriormente, aos deputados "seniores". 

No segundo dia, na qualidade de jornalista representante da EPPU – Escola Profissional Prática 

Universal, tive a oportunidade de colocar uma pergunta a um dos deputados presentes, logo após o 

términus dos trabalhos que precederam a Sessão Plenária. 

De acordo com o testemunho dos jovens deputados da EPPU, a Sessão Nacional foi enriquecedora, 

porque “possibilitou 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/ideais, neste caso, sobre a problemática da crise demográfica: emigração, 

natalidade, envelhecimento”.  

A participação neste projeto revestiu-se de aspetos pedagógicos e culturais de evidente interesse, tendo 

os participantes manifestado opiniões positivas acerca desta experiência. Ficou a vontade de repetir este 

tipo de iniciativas que potenciam a educação para a cidadania, bem como o desenvolvimento de uma 

República mais próxima de todos os cidadãos. 

Os registos fotográficos demonstram a participação empenhada, interessada, motivada e entusiasta dos 

intervenientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Jornalista, 

Flávio André Moreno Ramalhão 


