
Jovens à procura de uma sociedade mais jovem 
Nos dias 26 e 27 de maio decorreu, na Assembleia da República, mais uma edição do Projeto 

Parlamento dos Jovens, que contou, inicialmente, com a participação de 61483 alunos, pertencentes a 

estabelecimentos de ensino de todo o país. Destes, apenas 130 passaram à sessão plenária. 

Esta seleção iniciou-se a nível escolar, com debates nos quais os alunos envolvidos tiveram a 

oportunidade de debater e expor as suas propostas de solução para um dos problemas que aflige a nossa 

sociedade atual, a crise demográfica e consequente envelhecimento da população. Os alunos participantes 

argumentaram em defesa das suas propostas, tendo por base as pesquisas e as reflexões que levaram a 

cabo, de forma a obter os melhores resultados eleitorais para as suas listas. No seguimento destas iniciativas 

a nível de escola, os alunos intervenientes elegeram, tendo por base o método de Hondt, os seus 

representantes, que iriam constituir as sessões escolares e proceder à elaboração do Projeto de 

Recomendação da Escola a discutir, debater, nas sessões distritais, que funcionaram de modo semelhante às 

sessões escolares. 

A participação na sessão nacional constituiu o momento cimeiro de toda a atividade do Parlamento 

dos Jovens, aguardado com entusiamo e expectativa pelos jovens deputados de cada distrito.  

Assim, no dia 26 (1º dia da sessão nacional), realizou-se a receção dos jovens eleitos de todo o país e, 

de seguida, cerca das 14horas, iniciou-se o trabalho das comissões na especificidade e na generalidade, para 

o debate dos Projetos de Recomendação levados à Sessão Nacional por todos os círculos eleitorais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comissões foram lideradas por representantes dos grupos parlamentares, que funcionaram como 

moderadores. Concluídos os trabalhos, os deputados tiveram um momento de descontração com a atuação 

de um grupo musical, os Wannabees,  de Moimenta da Beira. O jantar encerrou o programa do dia e foi 

seguido de um momento de descanso, convívio e troca de impressões, no Inatel de Oeiras, o que possibilitou 

ainda aos jovens efectuarem um balanço dos trabalhos que se desenrolaram durante o dia.  
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O dia 27 (2º dia da Sessão Nacional) começou cedo, para que, às 10 horas, se desse a abertura do 

plenário pelo vice-presidente da Assembleia da República (Sr. Deputado Ferro Rodrigues). De manhã, existiu 

a possibilidade de os jovens deputados colocarem perguntas aos representantes dos principais grupos 

parlamentares. Estas questões acabaram por se centrar na situação atual do país, no tipo de política exercida 

atualmente, na abstenção nas eleições europeias e até que ponto o projeto Parlamento dos Jovens e a 

palavra dos jovens são levados a sério pelos governantes deste país - pergunta da maioria dos jovens 

deputados. Neste seguimento, houve ainda a oportunidade de debater a Recomendação à Assembleia da 

República, relativa à Crise Demográfica. 

 

 

 

 

 

Ainda antes do almoço, o Presidente da Comissão Parlamentar da Educação Ciência e Cultura, 

deputado Abel Batista, deu uma conferência de imprensa aos jornalistas, os quais fizeram incidir as suas 

questões na falta de condições nas instalações escolares, na possibilidade do seguimento de estudos no 

ensino superior, na empregabilidade dos jovens após terminarem os estudos, e na qualidade do ensino em 

Portugal. A resposta a estas questões defendeu a ideia de que se avizinha um futuro próspero para os jovens 

portugueses, quer como estudantes, quer como trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da parte da tarde, procedeu-se à conclusão do debate para a Recomendação. Foi então que os atuais 

jovens e futuros cidadãos e, quem sabe, políticos de Portugal, elegeram o Projeto de Recomendação que será 

apresentado aos nossos governantes. 

Não há dúvidas que este tipo de projeto é muito importante, pois desperta o espírito de cidadania nos 

jovens e revela o que é e o que poderá ser o exercício da política a nível prático, pois todos os jovens foram 

convidados a ser políticos por alguns dias. É verdade que acontecem imprevistos e situações menos positivas, 

mas o rescaldo final foi extraordinário na medida em que fortaleceu o espírito lutador dos jovens, como se viu 

no final do concerto dos Wannabees, em que todos entoaram o cântico “Grândola Vila Morena” e todos 
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unidos entoaram o maravilhoso hino nacional, com patriotismo e indo além das barreiras ideológicas e 

partidárias. 

 

É assim que após alguns meses de trabalho, que envolveram alunos e professores em plena 

cooperação, o resultado final culminou nestes dois dias que, apesar de extenuantes, foram muito 

gratificantes, pelo convívio entre jovens políticos, pela partilha e discussão de ideias, pela possibilidade de se 

vivenciar parcialmente o dia-a-dia dos deputados portugueses, percebendo as suas dificuldades e as suas 

divergências. 
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