
  

 

 
 

 

 

Reportagem Parlamento dos Jovens 2014 

 

Durante os dias 26 e 27 de Maio foi realizada a sessão nacional do 

“Parlamento dos Jovens” em Lisboa no Palácio de São Bento. 

Este ano o tema em debate incidiu na “Crise demográfica 

– emigração, natalidade e envelhecimento”. 

No primeiro dia os deputados do círculo de cada distrito 

foram distribuídos por quatro comissões onde foram 

inicialmente apresentados os projetos de recomendação dos 

círculos presentes em cada comissão. Após a apresentação de 

todos os projetos de recomendação 

seguiu-se um aceso debate 

relativamente aos projetos de 

cada círculo. Na comissão 3, 

comissão em que estive presente, 

estiveram presentes os círculos de 

Coimbra, Leiria, Guarda, Évora, 

Santarém e Castelo Branco. Foi 

terminada a sessão do primeiro dia 

com as votações a favor dos projetos de recomendação, tendo sido, na comissão 

3, vencedor o projeto de recomendação da Guarda. 

 Para além do concurso do “Parlamento dos jovens” 

também esteve em vigor no palácio de São Bento o 

concurso Euroscola tendo sido realizadas as 

apresentações das escolas inscritas na presença de um 

júri.  

Durante a tarde os professores e os jornalistas fizeram 

visitas guiadas ao Palácio de São Bento. 
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 Após a realização de todas as atividades do primeiro dia os alunos foram 

encaminhados para um jantar no palácio e de seguida para o Inatel de Oeiras, 

para passar a noite e regressar novamente ao Palácio de São Bento para mais um 

dia de trabalho. 

 Assim, no segundo dia foi realizada 

a abertura solene do Plenário pelo Vice-

Presidente da Assembleia da República, 

Deputado Eduardo Ferro Rodrigues, 

seguida de um período de perguntas aos 

Deputados em representação dos Grupos 

Parlamentares. 

Durante o debate da Recomendação à Assembleia da República sobre o 

tema em vigor, “Crise Demográfica”, o Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura, Deputado Abel 

Batista, respondeu na conferência de 

imprensa, às perguntas dos jornalistas das 

Escolas. 

 Durante a tarde concluiu-se o debate e a 

votação final global da recomendação, 

encerrando assim, o Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, a Sessão Nacional do Parlamento 

dos Jovens. 

 No final do dia foi realizada a 

cerimónia de atribuição de prémios do 

concurso Euroscola, tendo sido o 

Agrupamento de Escolas de Seia, 

representada pelas alunas Carla Abrantes 

e Ana Margarida Marques, vencedor do 

primeiro lugar no concurso, obtendo como 

prémio uma viagem a Estrasburgo. 

 E termina assim, com o regresso a casa, esta viagem repleta de animação, 

convívio e cultura. 

Sara Gouveia 

http://www.min-edu.pt/

