
 

 

 Nos passados dias 26 e 27 de maio, realizou-se a Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens do Secundário, sendo o tema ‘’A Crise Demográfica: 

Emigração, Natalidade, Envelhecimento’’. As escolas que representaram cada círculo 

eleitoral tinham sido escolhidas nas Sessões Regionais democraticamente através do 

voto das escolas representadas. 

Em representação do círculo dos Açores à Sessão Nacional estiveram a Escola 

Básica 2,3/S das Velas (Ilha de S. Jorge), a Escola Básica e Secundaria Maria do 

Carmo Medeiros (Ilha de São Miguel), a Escola Secundaria Jerónimo Emiliano de 

Andrade (Ilha Terceira), a Escola Secundaria Antero de Quental (Ilha de São Miguel) 

e, por fim, a Escola Secundaria de Lagoa (Ilha de São Miguel). 

Depois da eleição, as escolas estavam orgulhosas de poderem representar o 

seu círculo e confiantes em relação à Sessão Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Maio: O Primeiro grande dia. 

A 26 de Maio foi o dia das comissões, onde se debateu, na generalidade e 

especialidade, os projetos de recomendação. O círculo dos Açores ficou na 4.ª 

Comissão, juntamente com os círculos de Vila Real, Braga, Viseu, Aveiro e Portalegre. 

A presidir a comissão estavam os deputados da Assembleia da República André 

Pardal (PSD) e Rita Rato (PCP), que presidiram muito bem o aceso debate que se 

gerou em torno do tema em análise. Citando as palavras do jovem deputado Marco 

Campos: «Desfrutámos de muito mais do que um simples “faz de conta” de 

políticos.» 

A preparação de cada jovem deputado evidenciou-se nas comissões, já que cada 

círculo estava representado pelos mais competentes e interessados jovens do nosso 

país. Aliás, foi até notável que, se os jovens de hoje são os políticos de amanhã então, 

para quem esteve presente, pôde comprovar que o futuro do nosso país se apresenta 

sorridente.  

 Durante a tarde, os jovens jornalistas e professores fizeram uma visita guiada 

ao Palácio de São Bento, conhecendo assim os cantos e recantos do palácio, tendo 

Circulo Eleitoral dos Açores e 

comitiva na escadaria da 

Assembleia da Republica. 



assim os jovens uma grande oportunidade de estar no local onde se faz história todos 

os dias em Portugal.  

 Depois houve um lanche nos claustros do Palácio, seguido da atuação de um 

grupo musical - os ‘’Wannabees’’ da Escola Secundaria de Moimenta da Beira. Após a 

excelente atuação, seguiu-se um jantar agradável, com uma enorme diversidade de 

gastronomia portuguesa, realçando-se o delicioso tamboril e a panóplia de doces. 

 Foi um dia preenchido por apresentações, intervenções e reuniões, onde se 

soldaram muitas amizades e se reforçaram as antigas. Só este dia já tinha 

proporcionado aos jovens uma grande experiência, mas ainda estava muito por 

suceder… 

 

 

 

 
27 de Maio: O Segundo grande dia. 

 

 A 27 de Maio, deu-se a abertura solene do Plenário, às 10 horas, pelo Vice-

Presidente da Assembleia da Republica, o senhor deputado Ferro Rodrigues. 

 Após o discurso de abertura seguiu-se um período de perguntas aos deputados 

presentes, nomeadamente, de esquerda para a direita a nível de ideologias: Rita Rato 

(PCP), José Luís Ferreira (PEV) Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Isabel Alves 

Moreira (PS), Pedro Pimpão (PSD), e Artur Rego (CDS-PP). 

Aqui ficam algumas das questões colocadas pelos jovens deputados:  

‘’Tendo em conta a abstenção registada nas eleições europeias, acha que os 

resultados mostram a descrença da população face às atuais políticas?’’ – pergunta 

feita por um jovem deputado do círculo dos Açores ao senhor deputado do PSD, 

Pedro Pimpão.  

‘’Como jovens cidadãos, todos vemos a esquerda dividida e inconsistente. De que 

forma é que esta esquerda, pouco proponente tenciona marcar a diferença num órgão 

de poder que se quer unido para o bem comum da Nação?’’ pergunta feita por um 

jovem deputado do círculo do Porto à senhora deputada do PCP, Rita Rato. 

 

Neste período de questões ficou bem espelhada a preocupação e apreensão 

que os jovens demonstram em relação ao futuro que o país lhes reserva. 

Reunião da 4.ª Comissão , onde estavam presentes os Círculos Eleitorais dos Açores, Vila Real, 

Braga, Viseu, Aveiro e Portalegre. 
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 Depois de terminado o debate, os imensos jovens jornalistas tiveram um dos 

pontos mais altos da sua experiência: uma ‘’Flash interview’’ à saída do Plenário. 

Foram colocadas diversas perguntas e constatou-se o entusiasmo dos senhores 

deputados a responder, o que se traduziu numa maior aproximação dos jovens ao 

projeto.  

 Outro momento muito enriquecedor para os jornalistas foi a conferência de 

imprensa com o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, 

o senhor deputado Abel Batista. Foram feitas várias perguntas, às quais o senhor 

deputado respondeu de bom grado. 

No plenário, votaram-se as medidas constantes do projeto de recomendação 

final e deu-se o encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens pelo 

Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita: 

Mariana Mortágua (BE); Artur 

Rego (CDS-PP); Pedro Pimpão 

(PSD); Isabel Alves Moreira (PS); 

Rita Rato (PCP); José Luís Ferreira 

(PEV) 

Vista panorâmica sobre o 

plenário, durante as perguntas 

aos senhores deputados da AR. 

Momento da saída dos senhores 

deputados do Plenário.  

Em plano a deputada Isabel Alves 

Moreira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta experiência do Parlamento dos Jovens foi verdadeiramente 

enriquecedora. O que se passou em dois dias ficará decerto na memória de muitos 

para sempre. Conquistou-se o verdadeiro conhecimento sobre o que se faz de 

verdade na Assembleia da Republica. A disponibilidade, a simpatia, e a boa vontade 

dos senhores deputados e da organização ajudou mais ainda para que a experiência 

tivesse sido tão boa. É de exaltar tudo o que se passou em apenas 2 dias.  

 Que o Parlamento dos Jovens perdure no tempo, de modo a abrir 

horizontes aos futuros participantes, como abriu aos que já nesta experiência 

tiveram oportunidade de participar.  

 

 

Conferência de imprensa com o 

Presidente de Educação, Ciência 

e Cultura, o Senhor deputado 

Abel Batista. 

Entrevista com a deputada Rita 

Rato à saída do Plenário. 
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