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A ESVV NA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA 

Antes da partida… 

“A sabedoria não se 

transmite, é preciso que 

nós a descubramos fa-

zendo uma caminhada 

que ninguém pode fa-

zer em nosso lugar e 

que ninguém nos pode 

evitar, porque a sabe-

doria é uma maneira de 

ver as coisas.” 
Marcel Proust 

O Parlamento dos Jovens, organizado pela Assembleia da República, em parceria com outras enti-
dades, insere-se nos programas que visam fomentar a participação cívica e o interesse dos jovens pelo 
debate dos temas de atualidade e, ao mesmo tempo, promover a sua colaboração na resolução dos pro-
blemas sociais e económicos que afetam o país.  

Antes de mais, é fundamental motivar participação cívica dos jovens, uma vez que, atendendo ao 
panorama político atual, a juventude portuguesa encontra-se desiludida com os fracassos da democracia 
portuguesa, destacando naturalmente a corrupção. Deste modo, assiste-se à consequente construção de 
uma “geração perdida”, incitada à emigração e sem perspetivas de futuro no país onde nasceu.  

Com efeito, o incentivo ao debate de questões políticas e sociais possibilita a integração dos jo-
vens no quotidiano político, uma vez que permite fomentar o seu interesse pelo debate político-
partidário, desenvolver a consciência crítica e preparar aqueles que assegurarão o futuro do país para as 
dificuldades da realidade que os rodeia. Além disso, é um meio de garantir à juventude portuguesa opor-
tunidades de crescimento a nível cultural e perspetivas de um futuro melhor. Embora seja uma tarefa 
difícil, em colaboração com a escola, é possível concretizar este objetivo, por exemplo, através de uma 
maior sensibilização para atividades de ajuda social, como o voluntariado ou de programas como o 
“Parlamento dos Jovens”.  

Em jeito de conclusão, o programa “Parlamento dos Jovens” permite incentivar a participação 
cívica e o debate pelas temáticas atuais, algo imprescindível à democracia portuguesa, uma vez que os 
jovens encontram-se desiludidos com a situação politica e económica atual, situação essa que propícia a 
emigração e a idealização de projetos futuros noutros países.  
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Palavras do Diretor... 
 O Programa Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da República, em colaboração com 

outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo 

debate de temas da atualidade. São convidadas todas as Escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário que são desafiadas a debater um tema. O programa compreende diversas etapas, que 

são semelhantes para as sessões do ensino básico e do ensino secundário e culmina com a realização de 

duas sessões nacionais na AR, preparadas ao longo do ano letivo, com participação de deputados, designa-

damente da Comissão de Educação Ciência e Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do 

programa.  

 A ESVV aderiu ao programa do ensino secundário cujo tema era “ A Crise Demográfica”. Após várias 

etapas ganhas, participou na fase final do Programa, que decorreu nos dias 26 e 27 de maio.   

Na nossa escola no debate do tema, que contou com a presença do deputado João Lobo, envolveram-se os 

alunos do 10º (F,G,H), 11ºA, e 12ºD anos (4 turmas). Entretanto, os alunos, organizados por listas, realiza-

ram a “sua campanha eleitoral” defendendo recomendações sobre o tema da sua sessão, com posterior 

processo eleitoral. A Sessão Escolar com os alunos eleitos serviu para aprovar o projeto de Recomendação 

da Escola e eleger os seus representantes numa Sessão Distrital que se realizou em Braga, para aprovação 

das deliberações de cada círculo eleitoral e eleição dos deputados das Escolas à Sessão Nacional do Parla-

mento dos Jovens. Foram eleitos dois alunos da ESVV, que foi uma das cinco escolas eleitas para participar 

na sessão nacional na Assembleia da República. Esta foi organizada em dois dias, sendo o primeiro dedica-

do a reuniões de Comissões, presididas por deputados da AR, e o segundo à realização da Sessão Plenária 

onde foi aprovada a Recomendação final sobre o tema. Nessa sessão os trabalhos foram conduzidos por 

uma mesa de jovens eleitos, com uma primeira parte de um período de perguntas a deputados da AR com 

representação de todos os Grupos Parlamentares e, numa segunda parte, os jovens debateram as medidas 

aprovadas nas Comissões, selecionando dez que integraram a Recomendação final à AR. Saliente-se que a 

medida nove saiu textualmente do projeto de recomendação aprovado na nossa escola. 

 No fim desta atividade, os alunos reconhecem sempre que “saem diferentes”… 

 Muitos objetivos são conseguidos com esta experiência juntos dos jovens, nomeadamente o estimu-

lar das capacidades de argumentação e debate de ideias (não de interesses…) com respeito pelos valores 

da tolerância e diversidade de opiniões, o conhecer o significado do mandato parlamentar e processos de 

decisão do parlamento e o sensibilizar para uma participação cívica ativa no seu futuro. O programa pro-

porcionou-lhes a discussão de um tema muito atual e pertinente, fazendo-lhes refletir sobre os problemas 

que o país vai enfrentar no futuro – o futuro deles face a esta crise demográfica. 

 Posso dizer que os jovens da ESVV deixaram orgulhosa toda a sua comunidade educativa, em especial 

os professores promotores destas iniciativas, que estimulam a participação cívica entre os jovens, e que, a 

avaliar pela abstenção, verificada nas últimas eleições, bem falta faz a estes jovens futuros eleitores. 

Luís Monteiro 



A longa jornada 
 Esta nossa longa jornada começou logo no início do ano letivo, já tínhamos a perceção do 

que seria mais um ano de “Parlamento dos Jovens”. O caminho parecia difícil, tantos anos a 

concorrermos e nunca tínhamos conseguido atingir o nosso grande objetivo: chegar à Sessão 

Nacional. 

 Contudo, este ano tínhamos que conseguir chegar ao fim, por isso estávamos cientes que 

era preciso mais trabalho , como se costuma dizer, era preciso “dar o litro”. 

 Desde a campanha eleitoral até sessão distrital, vivemos um intenso clima de trabalho e 

esforço, por isso encaramos esta vinda a Lisboa como um “prémio” pela dedicação e trabalho 

desenvolvido ao longo destes meses. 

 Na nossa escola foram constituídas 4 listas que envolveram alunos de todo o secundário. 

Apesar de não serem muitas listas em escrutínio a campanha e as eleições dos deputados con-

taram com uma participação muito ativa por tarte de todos. 

 Já na fase de debate, contamos com a presença do Dr. João Lobo (deputado do PSD pelo 

círculo eleitoral de Braga).  

 Na sessão escolar cada lista apresentou e defendeu o seu projeto de recomendação, que 

depois de acesa discussão e com a participação de todas as listas passou à redação final do Pro-

jeto de Recomendação da escola para a sessão distrital. 

A opinião dos nossos “Deputados” 

 Este ano atingimos  o nosso objetivo: chegar à sessão nacional. Contudo, não podemos 

esquecer aqueles que durante as várias etapas nos acompanharam e foram importantes para 

atingirmos este objetivo. Para cada um deles o “Parlamento dos Jovens” representou algo dife-

rente. Vamos saber a opinião de alguns: 

“Este programa faz-nos crescer como cidadãos responsáveis e alerta-nos para a necessidade de sermos cida-

dãos ativos na vida política do país” 

“Todos devemos estar muito orgulhosos do trabalho realizado em todas as etapas. Considero que este ano 

trabalhamos muito e bem” 



Dia 1—Trabalho nas Comissões 
 Logo após a chegada dos nossos deputados à Assembleia da República iniciaram-se os tra-

balhos das Comissões. Estas comissões têm como objetivo discutir em pormenor o projeto de 

recomendação de cada círculo. O círculo de Braga, tal como todos os outros, ficou dividido em 

duas comissões. Os deputados da E.S. de Vila Verde e da E.S. de Barcelos ficaram na comissão 

número um e o nosso porta-voz distrital (Carlos Rodrigues, deputado da Cooperativa de Ensino 

Didáxis—Riba d’Ave), juntamente com os deputados da C.I.S.A.V.E e da E.S. Alberto Sampaio  

ficaram na comissão número seis. Todas as comissões foram presididas por deputados da As-

sembleia da República. 

 Após um longa sessão de esclarecimento, houve uma escolha do projeto a apresentar por 

cada comissão, tendo sido usado como texto base do projeto da comissão seis o projeto de re-

comendação de Braga. 

Os nossos deputados na comissão número seis 

Projeto “Euroescolas” 

 Durante o trabalho das comissões decorreu, também, a fase 

final do projeto “Euroescolas”. Este projeto tem como objetivo criar 

soluções para um determinado  problema (tema). Apenas 3 das 20 

escolas que estiveram presentes nesta fase irão receber como pré-

mio uma visita ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. 

 O nosso distrito esteve muito bem representado pelas nossas 

colegas da Escola Secundária Camilo Castelo Branco (V. N. Famali-

cão). 

 A sua apresentação baseou-se numa entrevista á “Sra. Europa” 

e num vídeo. 



Visita guiada à Assembleia da República 

 Ainda durante o tempo de trabalho das comissões, os jovens jornalistas de cada escola 

tiveram direito a uma visitia guiada pelo Palácio de São Bento. 

 Esta visita iniciou-se na famosa “Sala dos Passos Perdidos” e terminou na “Sala do Sena-

do”, onde decorreu a Sessão Nacional no dia seguinte. 

Atuação dos “WANNABEES” 

 Após um pequeno lanche,  seguiu-se um programa cultural na “Sala do Senado”: uma atu-

ação do grupo “WANNABEES”. Um belo momento de confraternização e lazer. 



Dia 2—Sessão Nacional 
 O dia começou cedo para os nossos jovens deputados. 

 O nervosismo e a ansiedade vão-se acumulando. Está quase a chegar a grande hora! 

 Pelas 10 horas dá-se a abertura solene da sessão com a presença do Vice-Presidente da 

Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, e o Secretário de Estado do Desporto e Juven-

tude, o Dr. Emídio Guerreiro. 

Entrevista exclusiva ao Dr. Isídro Araújo (PSD por Braga) 
 P—Qual é a sua opinião em relação à iniciativa 

“Parlamento dos Jovens”? 

 R—Já é uma iniciativa com alguns anos e tem como 

objetivo principal envolver e incitar os jovens à participação 

na vida política, por isso considero-a muito importante para 

o desenvolvimento consciente dos nossos jovens. 

 P—Vê nestes jovens, futuros deputados da Assem-

bleia da República? 

 R—Sim. Acho que quem cá chega nunca mais fica alheio à vida política. Desperta interes-

se para a participação na vida política, quer nas autarquias ou em associações e outros locais. 

 P—No decorrer destes anos, acha que as escolas estão cada vez melhor preparadas? 

 R—Sente-se que cada vez mais os jovens vêm melhor preparados, vêm com uma boa 

consciência formada na vida política e social. 

 P—Acha importante termos deputados com uma boa formação académica, considera que 

isso lhes permitirá desempenhar melhor as suas funções? 

 R—É importante termos deputados que sejam bons cidadãos, que queiram trabalhar para 

o bem comum e que tenham consciência coletiva. Por isso, não considero que seja importante 

uma grande formação académica. Contudo, uma boa formação ajuda muito. 

 P—É importante termos deputados das nossas regiões aqui a representar-nos? 

 R—Os deputados são eleitos em círculos eleitorais e, após tomarem posse, passam a ter o 

país inteiro como seu cenário eleitoral. Embora nenhum deputado consiga esquecer a sua regi-

ão e, por isso, acaba sempre por se aproximar dela. 

P—Pergunta   |   R—Resposta 



Encerramento da Sessão 
 A sessão nacional foi encerrada solenemente pelo Secretário de Estado, que deu oportu-

nidade de cada porta-voz dirigir algumas palavras sobre o programa. A maioria reconheceu a 

importância desta iniciativa para a promoção da participação cívica ativa na tomada de decisões 

para o futuro do país. 

Galeria 
 Destes dois dias ficam muitas recordações. Novas amizades, novas experiências, ... 


