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Jovens políticos

O Futuro está nas nossas mãos

Círculo de Braga

Medidas fazem Sucesso
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Jovens Políticos: o Futuro está nas nossas mãos 
A relação entre os jovens e a política é muito importante e o projeto Parlamento 
dos Jovens dá oportunidade para que essa relação seja mais intensificada, o 
que possibilita uma verdadeira experiência do que realmente é a vida política.
Este projeto “Tem a virtude de dar um sentido de responsabilidade a todos 
nós (…) temos de nos habituar a perder, pois aquilo que consideramos certo, 
nem sempre é (…) ” “ (…) eu sou um grande fã deste programa - Parlamento 
dos Jovens.”, diz o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio 
Guerreiro. 

O Parlamento dos Jovens 
é um programa organizado 
pe la  Assemb le ia  da 
República que tem como 
objetivos despertar o 
interesse dos jovens 
pelo debate sobre temas 
da atualidade, permitir 
que eles participem na 
at iv idade pol í t ica do 
nosso país e dar-lhes a 
conhecer a realidade da 
Assembleia da República. 
Este programa é dividido 
e m  t r ê s  s e s s õ e s  - 
Esco la r,  Reg iona l  e 
Nacional. É dirigido a 
jovens do ensino básico 
e secundário e pode ser 
visto como um importante 
me io  de  d i vu lgação 
e  a p r e n d i z a g e m  d a 
c idadania  e  da v ida 
política.  

o Percurso até chegar 
à assembleia

Tudo começou em outubro, na 
CISAVE. Estavam em disputa duas 
listas e 20 candidatos a deputados. 
No final das eleições foram eleitos 
três deputados para representarem 
a escola na sessão distrital que 
decorreu em Braga. 

os debates estiveram 
acesos na distrital 

A sessão distrital realizou-se em 
Braga, no dia 18 de março de 2014. 
Nesta fase foram eleitas 34 escolas 
de todo o distrito totalizando 102 
deputados, com 68 efetivos e 34 
suplentes. 

Deputados da CISAVE 
(2 efetivos e 1 suplente) 
e as professoras Telma 

Costa e Fátima Cerqueira 
responsáveis pela 

dinamização do projecto 
na escola.

A Escola Profissional CISAVE levou 
três representantes acompanhados 
de duas professoras.
O debate esteve aceso durante 
todo o dia. Na parte da manhã 
foi feita uma breve apresentação 
sobre  o  func ionamento  da 
Assembleia da República e de 
outros órgãos do poder político. 
Na parte da tarde, procedeu-se à 
votação das medidas. O projeto 
de recomendação que avançou foi 
o da Escola Profissional CISAVE, 
com 2 medidas e o porta-voz 
eleito foi Carlos Rodrigues da 
Cooperativa de Ensino Didáxis.
O Circu lo de Braga estava 
preparado para defender as 
suas medidas na Assembleia da 
República. 
Foram eleitas 5 escolas, cada uma 
com 2 deputados e 1 jornalista, 
perfazendo assim um total de 
10 deputados e 5 jornalistas, 
que representaram o Círculo 
Eleitoral de Braga na Assembleia 
da República.

O Parlamento dos Jovens 
mobilizou cerca de 61 483 
alunos, (número dos que 
integraram listas eleitorais 
votadas nas escolas por 60 
566 alunos). 
Foram e le i tos  1 .252 
deputados às sessões 
distritais e regionais.

“CRISE DEmogRáFICA: EmIgRAção, 
NATAlIDADE E ENVElhECImENTo”
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Deputados eleitos pelo 
círculo de Braga em plena 
sessão parlamentar que 
se realizou na Sala do 
Senado na Assembleia da 
República, em lisboa. 

escolas do círculo de braga
Para representar o círculo de Braga na Assembleia da República 
foram eleitas 5 escolas na sessão regional, cada uma com dois (2) 
deputados e um (1) jornalista. As escolas representantes foram: 
Cooperativa de Ensino Didáxis, Escola Profissional CISAVE, 
Escola Secundária Alberto Sampaio, Escola Secundária de Vila 
Verde e Escola Secundária de Barcelos. Cada escola tinha ainda 
um professor responsável (pela CISAVE foi a professora Telma 
Costa).

a agenda no Parlamento
Tudo teve início às 8:00 da manhã quando o 
autocarro chegou para nos transportar em direção 
a lisboa. Às 14h00 tiveram início as reuniões das 
comissões para debate, na generalidade e na 
especialidade, dos Projetos de Recomendação 
aprovados nas sessões distritais, sob orientação 
de Deputados da Assembleia da República 
em representação dos Grupos Parlamentares. 
Foram criados círculos e divididos pelas quatro 
comissões.

Deputados responsáveis pela comissão número 4, onde se 
encontravam a maioria dos deputados do círculo de Braga. 
Deputado André Pardal (PSD), Deputada Rita Rato (PCP) 
e Assessora maria mesquita.

medidas do círculo de braga
 Fazem sucesso

Os deputados do Círculo do Braga apresentaram 
à Assembleia da República as medidas que, 
previamente, tinham sido aprovadas na sessão 
distrital realizada em Braga, a 18 de março de 2014. 
Antes de levarem as medidas a debate, estas foram 
apresentadas à Comissão a que pertenciam, sendo 
neste caso a Comissão número 4 que estava reunida 
na sala de Comissões número 6. Depois de tomadas 

as decisões sobre as medidas a levar a debate, 
cada comissão apresentou 5 medidas, sendo que 3 
dessas 5 medidas pertenciam ao círculo de Braga. 

No dia seguinte, foram debatidas as 20 medidas, 
propostas pelas Comissões. No final do dia tinham 
que ser eleitas apenas 10 medidas para o Projeto 
de Recomendação Final. Dentro destas 10 medidas 
constaram 3 da comissão número 4, sendo que duas 
pertenciam ao círculo de Braga e uma dessas foi 
proposta pela Escola Profissional CISAVE.
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temPo livre dos dePutados
Concerto dos WANNABEES e visita ao Palácio. Claustros do Palácio de S. Bento (onde jantamos e 
almoçamos). Partida do INATEl, em oeiras …. foram alguns dos momentos de lazer.

o grande dia 
Ferro Rodrigues, o Vice-Presidente da Assembleia da República, foi o responsável pela abertura da 
cerimónia do dia vinte e sete que deu início aos trabalhos da sessão plenária, que iniciou às 10h00.
Na sessão de abertura, o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio guerreiro também 
fez uma intervenção. Tanto um elemento como o outro manifestaram a sua opinião sobre o projeto 
do Parlamento dos Jovens dizendo que “o tema em debate é muito importante (…) ”.

manhã
o momento das Perguntas 

A manhã foi reservada para as perguntas dirigidas 
aos deputados da Assembleia da República, 
Pedro Pimpão (PSD), Isabel moreira (PS), Rita 
Rato (PCP), José luís Ferreira (PEV), Artur Rego 
(CDS-PP) e mariana mortágua (BE). Durante este 
período foram colocadas as questões trabalhadas 
nas comissões do dia anterior.

À esquerda, na primeira bancada, estão presentes os 
deputados constituintes da mesa. Na segunda bancada 
estão os alunos que presidiram à sessão nacional, 
João Cardoso como Presidente, miguel Fonseca como 
Vice-Presidente, Patrícia marques como 1ªsecretária, 
e mariana Duarte como 2ªsecratária.
À direita está o porta-voz do círculo de Braga a colocar 
uma das questões.

Após as questões levantadas por parte dos jovens 
deputados aos “verdadeiros” deputados, os jornalistas 
tiveram a oportunidade de os entrevistar, à saída do 
Senado.

Questão colocada à dePutada do be, 
mariana mortágua

 “Acha que uma das soluções para a crise demográfica 
poderá passar pela mudança de mentalidades?”
Ao que respondeu: “ (…) Sobretudo por uma mudança 
de política. Quando uma mulher está gravida e é 
discriminada ou despedida porque está grávida, o 
problema não é exatamente a mentalidade (…) ” 

Deputada mariana mortágua

“ (…) O patrão não 
respeita os diretos 
da mulher ser mãe 
e ser trabalhadora 
ao mesmo tempo. 
Isto tem mais a ver 
com o respeito pelas 
mulheres, não é bem 
uma ques tão  de 

mentalidade (…) ”
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Ponto alto dos Jornalistas 
A conferência de imprensa contou com 
a presença do Presidente da Comissão 
Parlamentar da Educação, Ciência e 
Cultura, Deputado Abel Batista, que 
respondeu às várias questões colocadas 
pelos jovens jornalistas.  

Deputado Abel Batista na sala de 
conferência de imprensa

tarde 
o momento decisivo 

Na parte da tarde, os deputados reuniram-se novamente para 
aprovar uma Recomendação à Assembleia da República. 
Das 20 medidas propostas pelas 4 Comissões do dia anterior, 
apenas 10 podiam constar na Recomendação Final.
Depois de os elementos da mesa atribuírem a ordem de 
intervenção aos deputados, procedeu-se à votação para 
cada uma das medidas.
Das 10 medidas finais aprovaram 3 da comissão número 
4, sendo que duas pertenciam ao círculo de Braga e uma 
dessas foi proposta pela Escola Profissional CISAVE.

Antes de encerrar a Sessão Nacional do Parlamento dos 
Jovens, os porta-vozes de cada círculo tiveram direito a fazer 
uma pequena intervenção, na qual falaram, de uma forma 
geral, sobre a importância deste tipo de atividades para os 
jovens. De seguida, foram entregues os diplomas aos porta-
vozes e no encerramento da sessão ouviu-se o hino Nacional.

“crise demográFica(...)tem um Fundo basicamente estrutural”, 
aFirmou Ferro rodrigues, vice-Presidente da ar

o passado e o presente, duas realidades bem diferentes 
segundo Ferro Rodrigues, “Crise Demográfica: Natalidade, 
Envelhecimento e Emigração. São aspetos que têm um fundo 
basicamente estrutural, mas que de uma maneira ou de outra e 
de uma forma não muito positiva, mudaram substancialmente 
e também conjunturalmente nos últimos anos (…) ” “ (…) 
efetivamente, antes a situação era bem diferente, sobretudo 
no que diz respeito à emigração, nós eramos um país que 
recebíamos muita gente de todos os continentes (…) ” “ (…) 
hoje aquilo a que se assiste é um movimento de natureza 
diferente, são portugueses, principalmente jovens, a partirem 
um pouco para todo o mundo (…) ”

Ferro Rodrigues disse ainda algumas 
palavras relacionadas com o Projeto do 
Parlamento dos Jovens, salientando a 
“importância da pática democrática”.
“ (…) a democracia tem que ser vivida, não 
basta apenas falar dela (…) ”
“ (…) este projeto é muito importante, é cada 
vez mais importante (…) ”

Palavras de um Jovem Político 
o deputado leonardo Vilela da Escola 
Profissional CISAVE, diz:
“ (…) a política agressiva não leva a nada, a 
política é muito mais que falar alto, é muito 
mais do que se atacar um ao outro. A política 
é administrar os bens públicos, é procurar o 
melhor para o cidadão (…) ”.

Fotografia de grupo
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