
Um futuro melhor 
 

Várias vezes me questiono se algum dia serei capaz de me sentir completamente 

realizada, principalmente quando me encontro entregue somente aos meus 

pensamentos mais profundos. E posso acrescentar que esta é, sem sombra de 

dúvida, uma questão que assola a mente de muitos outros jovens que, tal como eu, 

desejam modificar, mesmo que apenas infimamente, a vida de outras pessoas. 

Idealizo o meu futuro e tento inserir-me numa realidade em que alcancei um patamar 

que me leva a sentir concretizada, satisfeita. Visualizo-me num universo em que uma 

ação minha foi capaz de trazer um sorriso a um rosto até então amargurado.  

Gosto de crer que posso vir a moldar o meu caminho, esse mesmo que ainda me é 

completamente incerto. Acredito que um dia serei capaz de colocar em prática todos 

os ensinamentos que me foram proporcionados ao longo do meu percurso. Espero ser 

autónoma o suficiente para ser capaz de decidir por mim própria, sem permitir que, 

simplesmente, modelem os meus valores, os meus princípios e as minhas crenças.  

Embora fosse do meu agrado deixar uma marca minha para a posterioridade, tenho 

noção de que o esquecimento é uma faceta inevitável da vida. Trata-se de uma 

realidade que, mais cedo ou mais tarde, acabará por erguer-se no nosso caminho, 

assim como tão ilustremente o reforça um dos meus autores favoritos – John Green - 

numa das suas obras mais populares. Um dia, tal como afirma, todo o nosso trabalho 

será resumido apenas a pó, o Sol engolirá a única Terra que algum vez 

conheceremos, daí estarmos todos condenados. Abordando nesta perspetiva, tenho 

de concordar que chegará um momento em que seremos abalados por um fim, é uma 

das únicas - senão mesmo a única - certezas que temos e sempre teremos durante o 

nosso período de existência. Tudo aquilo que fizermos será resumido à insignificância 

daqui a milhões de anos, quando já não formos recordados e ninguém aqui 

permanecer para relatar a histórias dos seus antepassados.  

Todavia, a mensagem que realmente pretendo transmitir é a de que de nada nos vale 

simplesmente desistir, se bem que estamos destinados a um fim. Como jovem que 

sou, gostaria de utilizar o poder da palavra que me foi concedido para alertar, quem 

quer que esteja a ler o que escrevi, que ceder não alterará, de todo, a situação. 

Devemos lutar e persistir nesta batalha a que chamo de Vida, mesmo que esta seja 

efémera.   

Não me quero limitar à minha condição, quero ajudar outras pessoas a aperceberem-

se de que o importante é continuar a batalhar ao longo dos anos para ajudar o maior 

número de indivíduos possível. Afinal, de nada nos serve agir como “passivistas” num 

tempo em que é necessário que exista cooperação. Atravessamos um período de 

instabilidade que afeta praticamente todos os setores. Não se trata apenas de uma 

crise económica, mas também social e demográfica. Tudo isto se ressente na vida de 

milhares ou milhões de pessoas no globo terrestre.  

Na minha opinião, um dos objetivos do "Parlamento dos Jovens" é o de motivar a 

juventude a trabalhar no futuro do nosso país. Este projeto dá-nos a oportunidade de 

expressar as nossas ideias quando já poucos acreditam de que o rumo que o país 

leva poderá realmente mudar. Penso que é a mensagem mais importante que está a 



ser difundida para a população: ainda há esperança. Somos capazes de alterar o 

destino das gerações futuras, dar-lhes um futuro melhor.  

Apesar de muitos dos jovens que participam nesta iniciativa não conseguirem passar 

para uma fase seguinte, envolveram-se e desenvolveram competências não apenas a 

um nível argumentativo, mas também numa dimensão cooperativa, colaborativa.  

Como sabemos, este Programa tem como objetivos os de incentivar o interesse da 

população mais jovem pela participação cívica e política, sublinhar a importância da 

sua colaboração para a resolução de questões que afetam o seu presente e futuro 

individual e coletivo, fazendo ouvir as suas recomendações junto dos órgãos do poder 

político, dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão 

da Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os 

cidadãos portugueses e fomentar as capacidades de expressão e fundamentação na 

defesa de ideias e conceitos, com respeito pelos valores da tolerância e da formação 

da vontade da maioria.  

Na nossa Escola, esta iniciativa decorreu em várias fases, ao longo do ano letivo, 

envolvendo alunos de diferentes turmas, desde o 10º até ao 12º ano, que 

colaboraram, de forma ativa e participativa, na sua divulgação, desenvolvimento, 

execução e evolução.  

A primeira fase deste processo decorreu na Escola, tendo como momento inicial o de 

sensibilização de jovens estudantes do Ensino Secundário para a participação no 

Projeto, não só através do seu envolvimento direto na candidatura, como também 

através do voto nas listas 

organizadas. Sequencialmente, 

foi planificado e devidamente 

organizado um debate com o 

Deputado da Assembleia da 

República, Dr. João Paulo 

Correia, que teve lugar no 

anfiteatro da Escola a 6 de 

janeiro de 2014, que contou com 

a presença do Diretor da Escola, 

de professores previamente 

convidados e de alunos de 

diversas turmas que participaram 

de modo pertinente ao longo do 

debate ao formularem perguntas 

ao convidado em questão sobre 

a temática que estava a ser 

analisada: “A crise demográfica: 

emigração; natalidade e 

envelhecimento.”  

Como atividade de estímulo à participação cívica, alguns dos membros envolvidos no 

Projeto organizaram um pequeno sketch, o qual denominaram de “3 P – Pára, Pensa e 



Participa”, como forma de convite ao exercício de cidadania, tendo sido apresentado 

em várias turmas de diferentes anos do Ensino Secundário.   

Gostaria igualmente de reforçar que o processo eleitoral, onde se inclui a elaboração 

de listas candidatas à eleição de deputados, registou, neste ano letivo, um maior 

envolvimento e participação por parte dos alunos das diversas turmas. A campanha 

eleitoral decorreu com um grande dinamismo por parte das seis listas que se 

candidataram, contando com novas formas de divulgação, diretamente interligadas 

com a criatividade das listas. Esse mesmo processo requereu a cooperação por parte 

dos diversos jovens, espírito de equipa, tolerância e, sobretudo, aceitação das várias 

ideias propostas. 

Realizada no dia 22 de janeiro do ano corrente, entre as 14:30h e as 18:00h, numa 

das maiores salas da escola, a Sessão Escolar contou com a participação responsável 

e empenhada dos alunos das 

diversas listas que foram eleitos. 

Estes, em conjunto, aprovaram o 

Projeto de Recomendação que viria 

ulteriormente a representar a 

escola, tendo também elegido os 

deputados nossos representantes 

na Sessão Distrital que se 

realizaria no dia 11 de março, no 

Auditório da Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett, no Palácio de 

Cristal, no distrito do Porto. Esta 

Sessão decorreu nos parâmetros definidos pelo Regulamento, tendo a nossa Escola 

sido eleita para integrar o grupo de escolas representativo do distrito do Porto. 

Por convite do Deputado já referido, foi organizada uma Visita de Estudo à Assembleia 

da República no dia 2 de abril, na qual participou a maioria dos alunos que se haviam 

envolvido diretamente nas atividades relatadas, - algo inovador que constituiu uma 

experiência de contacto direto com o processo de decisão e organização parlamentar.  

A Sessão Nacional do 

programa “Parlamento dos 

Jovens” é o culminar de 

todas as sessões 

decorridas ao longo do 

ano. Ocorreu em Lisboa 

nos dias 26 e 27 de maio 

último, na Assembleia da 

República e contou com a 

presença e participação de 

65 escolas eleitas entre as 

392 que participaram no 

Programa, representando, todos os distritos, regiões autónomas e os círculos de “Fora 

da Europa”.   



No decorrer do primeiro dia, os 

representantes distritais reuniram-se 

em diferentes Comissões 

parlamentares a fim de discutir as 

medidas que faziam parte dos 

diversos Projetos de Recomendação. 

Em cada Comissão, o debate foi 

coordenado por um Deputado. O 

nosso distrito (Porto) teve a excelente 

coordenação do Deputado Luís 

Fazenda. Em cada Comissão, após o 

debate, na generalidade e na 

especialidade, foram votadas as medidas tidas como soluções para minimizar um 

problema atual que é nosso contemporâneo: “Crise Demográfica: emigração, 

natalidade, envelhecimento.” Em cada Comissão, apenas foram selecionadas cinco 

medidas das que constavam nos Projetos de Recomendação dos círculos eleitorais, 

para que, num total, fossem recomendadas à Assembleia da República vinte das 

noventa e oito medidas inicialmente apresentadas.  

O debate em que o distrito do 

Porto participou correu de forma 

tranquila e civilizada. Em união, os 

jovens que representavam os 

diversos distritos, mostraram-se 

recetivos à troca de ideias e 

opiniões em relação às propostas 

que haviam sido apresentadas, 

pelo que, no final, houve consenso 

em relação às medidas que a 

segunda Comissão (aquela em 

que participamos) iria apresentar 

no dia seguinte, no plenário. A 

exposição clara e concisa de cada um dos princípios, a clareza com que se discutira a 

temática, a forma como se comportaram os diversos elementos do grupo proporcionou 

um debate esclarecedor e proveitoso.  

Terça-feira, dia 27 de maio, foi, para muitos dos jovens que participaram na Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens, uma estreia. No entanto, para parte dos 

estudantes que estiveram presentes, foi, também, uma despedida.  

Desde “veteranos” até aos novatos, os 130 jovens deputados por um dia reuniram-se 

no Plenário da Assembleia da República, lugar onde se viria a realizar a última parte 

dos trabalhos desta fase nacional.  



Os representantes dos 

diferentes círculos eleitorais 

agruparam-se segundo o que 

lhes foi indicado, enquanto 

que os jornalistas que os 

acompanhavam, em 

representação das respetivas 

escolas, se reuniram no 

espaço reservado, 

habitualmente, aos meios de 

comunicação social. 

Às dez horas e trinta minutos, 

a Mesa, cujo vice presidente 

foi um aluno da ESAG, deu 

início à Sessão Nacional do 

Parlamento dos jovens. Em seguida, apresentou os Deputados que, em representação 

dos respetivos grupos parlamentares, responderam às questões apresentadas pelos 

jovens deputados e que tinham sido formuladas no dia anterior nas Comissões. 

Sensivelmente, pelas onze e meia, iniciou-se o debate do Projeto de Recomendação à 

Assembleia da República sobre a temática em questão. Foram discutidas as diferentes 

propostas, resultantes dos trabalhos decorridos nas Comissões e, após um acalorado 

período de argumentação e fundamentação de cada uma das medidas, procedeu-se à 

votação final e global, concluindo assim a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.  

 

Joana Margarida Líbano Amorim Barroso,  

Escola Secundária de Almeida Garrett, Distrito do Porto. 

Ensino Secundário.  


