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Parlamento dos Jovens: Escola Abade de Baçal presente na Sessão Nacional 

 

  

Os alunos Gonçalo Xavier, João Silva e Leonardo Fernandes participaram na Sessão 
Nacional do Parlamento dos Jovens – Secundário –, que teve lugar a 26 e 27 de maio, 
na Assembleia da República, os dois primeiros como deputados, e o terceiro como 
jornalista do Outra Presença. 

Tudo teve início no dia 22 de Janeiro de 2014, durante a Sessão Escolar, para a qual 
tinham sido eleitos membros de 2 listas diferentes, dispostos a tentar garantir um lugar 
na Sessão Distrital. 
Os candidatos de ambas as listas estavam empenhados em dar tudo por tudo, dar o 
máximo para representar a escola, mas no final apenas foram eleitos representantes 
da que se intitulava “Lista B”: Gonçalo Xavier, João Silva, Leonardo Fernandes, Rui 
Dias e Márcio Rodrigues. 
Estes 5 deputados iriam representar a escola a nível distrital, no dia 31 de março de 
2014.  
Com tudo devidamente preparado, tudo visto e revisto com atenção e eficácia, os 5 
deputados da Abade de Baçal estariam prontos para representar a sua escola na 
Sessão Distrital, que decorreu no Auditório Paulo Quintela, em Bragança, organizada 
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. 
 Chegado o dia, com todos os elementos presentes, depois de muita discussão, 
muitas apresentações de ideias e um dia bastante longo, pelo final da tarde em que 
tudo se decidiria com uma votação entre as escolas presentes, a Abade de Baçal 
conseguiu um número total de votos que permitiria que participasse, com a Escola 
Profissional Prática Universal de Bragança, na Sessão Nacional do Parlamento dos 
Jovens – Secundário, atingindo um número de 11 votos.  
 Com bastante esforço e alegria, valeu a pena! No final, era assim que os deputados 
que representavam a nossa escola se sentiam. 
Como na Sessão Nacional só poderiam estar presentes 2 deputados e um jornalista 
de cada uma das duas escolas eleitas para representar o Círculo de Bragança, os 
escolhidos foram Gonçalo Xavier e João Silva, como deputados, e Leonardo 
Fernandes, como jornalista. 
 Esses três alunos iriam representar, mais uma vez, a sua escola, agora na última fase 
e mais importante do Parlamento dos Jovens, a Sessão Nacional, que se realizaria em 
Lisboa, nos dias 26 e 27 de maio de 2014, na Assembleia da República. 
 

  No dia 26, por volta das 05:45, os 3 jovens e a professora que os acompanhou 



durante todo este percurso, Olinda Oliveira, estavam preparados para partir para a 
capital, em autocarro enviado pela Assembleia da República, para tomar parte na 
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens – Secundário.  
 Chegando a Lisboa por volta das 14:00, os nossos deputados dão entrada na 
Assembleia da República, separando-se da sua docente e do seu jornalista, indo eles 
para a 2ª Comissão, onde iriam ser aprovadas as medidas que seriam debatidas no 
dia seguinte na Sessão Plenária. 
  

 

  

Passado algum tempo, a professora e o jornalista seguiram para a sala onde estavam 
os deputados de Bragança, da Madeira, do Porto, de Setúbal, Faro e Viseu para 
apresentação e debate dos Projetos de Recomendação à Assembleia da República 
aprovados nas Sessões Distritais/Regional. Na mesma Comissão estavam também 
presentes dois deputados de Leiria e quatro de Braga. Em cada uma das quatro 
Comissões seria aprovado um projeto comum, após debate, com o máximo de cinco 
medidas e três perguntas, a apresentar aos Deputados da Assembleia da República 
na Sessão Plenária. 

 

  

Enquanto continuava o debate das medidas, o jornalista foi conhecer o interior da 
Assembleia da República, para lhe ser explicado onde poderia estar, fotografar, e o 
que de relevante havia para ser explicado para informar na reportagem. 
 Com a presença do jornalista na visita guiada, ele teve o prazer de conhecer a 
famosa Sala dos Passos Perdidos, onde pôde visitar a Exposição “O Nascimento de 
uma Democracia 1974-1976”. Era ali, exatamente, que os jornalistas, depois dos 
grandes debates/sessões, estariam para interrogar os/as Senhores/as Deputados/as. 
Enquanto aguardavam pelos Deputados, dariam passos sem fim naquela sala, 
aguardando a sua presença… 
Os jornalistas tiveram acesso à famosa Sala das Sessões, tendo assim o autor desta 
reportagem observado com pormenor como tudo ali se situava.  

Para que os jornalistas tivessem a informação da forma como tudo deveria decorrer, 
para não haver imprevistos nem quaisquer falhas, foi explicado o que poderiam ou não 
fazer, o que deveriam fazer e o que teriam 100% de certezas que não poderiam fazer. 
Acabada a visita guiada, os jornalistas estavam de regresso às respetivas Comissões, 
onde continuava o debate, na especialidade, das medidas do texto base, que podiam 



ser modificadas ou eliminadas, sendo igualmente possível o aditamento de uma 
medida constante dos outros projetos, desde que seja sobre matéria diferente da que 
conste do texto base. 
 Findo o debate na Sala da 2ª Comissão, as medidas que iriam surgir no dia seguinte 
seriam:  
 Medida 3: “Atribuição de benefícios fiscais a empresas que possuam creches e 
infantários e atribuição de apoios às empresas que não os possuem mas que desejam 
possuir. 
 Isto visando conciliar a vida profissional com a vida familiar dos trabalhadores, e 
também implementar medidas subsidiárias.” 
 
Medida 4: “ Criar mais espaços onde os idosos possam estar em contacto com a 
juventude, evitando assim o seu isolamento e incentivando os laços entre as diferentes 
classes etárias. Tais espaços poderão passar pela adaptação de escolas primárias 
encerradas, de maneira a funcionarem como centros ocupacionais para jovens e 
idosos. Para além disso, alterar o cálculo das pensões e reformas dos idosos de 
acordo com o número de filhos. Deste modo, promove-se o envelhecimento ativo, 
premeia-se os idosos que efetivamente contribuíram para o aumento da taxa de 
natalidade do seu País.” 
 
Medida 2: “ Canalização de fundos do QREN 2014-2020 para o desenvolvimento do 
turismo, com maior ênfase no TER e na especialização de indústrias em setores de 
maior valor acrescentado.” 

 
Com as medidas propostas para debate na Sessão Plenária, era altura de ir para a 
pousada onde iriamos descansar depois deste longo dia, ficando no Inatel de Oeiras. 

 

  

Dia 27 de Maio de 2014. 
 O segundo dia começou bastante cedo para quem estava presente no Parlamento 
dos Jovens, visto que às 8:00 teríamos de estar a sair da Pousada, rumo à 
Assembleia da República.  
 Com a chegada à Assembleia, tanto os deputados como os jornalistas assumiram os 
seus respetivos lugares na Sala do Senado, onde seria passado o dia, com o objetivo 
de discutir para eliminar 10 medidas de 20 propostas, mas como tudo começou foi 
com vários Deputados da Assembleia da República, cada um de seu partido, tais 
como: PSD; PS; CDS-PP; PCP; BE; PEV, a estarem presentes perante os jovens 
deputados para responderem às suas perguntas que lhes foram colocadas por escrito 
com antecedência.  
 
 No decorrer das perguntas que eram feitas aos Deputados da Assembleia da 
República presentes, os jornalistas saíram da Sala do Senado para que quando 



saíssem os Deputados pudessem entrevistá-los e colocar-lhes perguntas adequadas 
ao tema discutido este ano no Parlamento dos Jovens, que era: “Crise demográfica”. 
 Aguardando ansiosamente, consegui entrevistar a Senhora Deputada do PCP, Rita 
Rato.  
  
 Pergunta: Uma das soluções da crise demográfica poderá passar pela mudança de 
mentalidades?  
 Rita Rato: Sobretudo pela mudança política, porque quando uma mulher está grávida 
e é discriminada no local de trabalho, ou é despedida porque está grávida, o problema 
não é da mentalidade; aquela mulher decidiu engravidar. O patrão, neste caso, não 
respeita os seus direitos de ser mulher, de ser mãe e de ser trabalhadora. A questão 
da natalidade tem muito mais a ver com o respeito pelos direitos das mulheres a 
serem trabalhadoras e mães do que com uma questão de mentalidades; hoje no 
nosso país, muitas mães gostariam de ter filhos, mas quem sobrevive com 485 € não 
pode ter filhos; quem tem um contrato a prazo e não sabe o dia de amanhã, não pode 
ter filhos; quem sabe que no seu local de trabalho tem que esconder que está grávida 
para não ser despedida, é muito difícil ter filhos nestas condições e por isso 
precisamos de outro governo e de outras políticas que respeitem a dignidade da vida 
das pessoas.  
 Pessoalmente, achei esta senhora com uma grande competência a fazer o seu 
trabalho e muito bem informada sobre as coisas no nosso dia-a-dia. 
 Depois das entrevistas, juntaram-se todas as pessoas do Parlamento dos Jovens, 
tanto professores como alunos/deputados, e fomos almoçar. 
 De volta do almoço para a Sala do Senado, era chegada a altura de discutir e decidir 
que medidas iriam ser mantidas e confirmadas e as que iriam abolidas; tínhamos uma 
longa tarde pela frente, visto que se tratava de 20 medidas. 
 Passada a tarde, no final, os deputados do Parlamento dos Jovens que estavam na 
Mesa agradeceram por terem sido bem ouvidos e que nada tivesse corrido mal; tudo 
funcionou conforme o previsto, porque, afinal, estavam jovens juntos apenas por uma 
causa que era decidirem medidas que iam ser implementadas para tentar resolver os 
problemas do país. 
 Com os discursos de agradecimento feitos por cada deputado e entre outras coisas, 
toda as pessoas se levantaram, começando a cantar o Hino Nacional, momento único, 
que só foi motivo de orgulho no meio da Sessão que estaria a ser transmitida em 
direto. 
  
Acabando a reportagem com as vivências e experiências que os 3 jovens que 
representaram a Escola Secundária Abade de Baçal tiveram:  
 
Gonçalo Xavier: “No global, considerei a experiência não só extremamente positiva 
mas produtiva. Não foi a primeira vez que ambos (eu próprio e o meu colega, João 
Silva) representámos o distrito de Bragança na Sessão Nacional do Parlamento dos 
Jovens. A comparação entre o Parlamento de Jovens no escalão de 3º Ciclo e no 
escalão de Secundário é inevitável. Pessoalmente, considero o Parlamento dos 
Jovens no escalão Secundário não só mais produtivo como cumpre melhor o seu 
objetivo de aproximar os deputados das várias partes do país, visto que dá uma maior 
oportunidade para os deputados socializarem uns com os outros. O tema deste ano foi 
algo que nos é muito próximo: “Crise Demográfica: emigração, natalidade, 
envelhecimento”. Foi não só extremamente gratificante debater um problema que nos 
afeta pessoalmente, como saber que estes problemas são enfrentados e debatidos 
atualmente no país.”      

João Silva: “Já tinha ido o ano passado e gostei bastante. É sempre bom representar 
a nossa escola, seja no que for, e ainda para mais a nível nacional. Gostei de todos os 



aspetos inseridos no Parlamento dos Jovens, prometendo que para o ano voltaremos 
com toda a vontade e de fazer tudo para voltar!” 

 
Leonardo Fernandes: Do meu ponto de vista pessoal, achei realmente gratificante 
uma experiência destas; acho que devem continuar com este tipo de atividades, que 
permitam aos jovens, cheios de ideias, sugerir medidas a tomar para tornar ou tentar 
tornar o nosso país num sítio melhor, para melhorar as nossas vidas futuras, para que 
o amanhã possa ser vivido sem preocupações básicas. Este tipo de experiências é 
gratificante para manter os jovens unidos, para conhecer pessoas, discutir assuntos 
importantes, o mais importante, para tentar ajudar o nosso País. 
 Agradeço aos meus colegas Gonçalo Xavier e João Silva, porque sem eles nada seria 
possível, e em especial à professora Olinda Oliveira, que se encarregou dos alunos e 
nos informou sempre sobre estas iniciativas. 

 


