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O programa “Parlamento dos jovens” é uma iniciativa institucional da Assembleia da 

República que, desde 2006, objetiva incentivar e fundamentar o interesse dos jovens 

pela participação cívica e politica. Este ano tendo o tema: A crise demográfica 

(emigração, natalidade, envelhecimento). 

Este apenas é possível graças ao contributo de várias entidades, desde os alunos que 

votam e participam a nível escolar, (sessão escolar) ,até aos órgãos que articulam 

com a Assembleia para levar o programa a bom fim - sendo estes: o Ministério da 

Educação e Ciência; a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude; a Secretaria de 

Estado das Comunidades Portuguesas; o Gabinete do Parlamento Europeu, cujo 

Concurso Euroescola se articula com o programa – e passando, obviamente, pelos 

professores responsáveis de cada escola. A estes últimos a Escola Secundária de 

Ponte de Lima deve especialmente muito, pelo seu apoio e dedicação, que 

transformaram uma escola descontente com o desenrolar da edição do ano passado 

numa que, com os seus deputados, ajudou a representar o círculo de Viana do 

Castelo na fase final desta mesma edição (sessão nacional), entre outros feitos. 

Como indiciei anteriormente nas expressões parentéticas, esta iniciativa divide-se em 

diversas fases - escolar, distrital, nacional -, culminando cada uma na respetiva 

sessão. 

A fase escolar na nossa secundária foi, já lisonjeando, tímida. Com apenas duas listas, 

a votação por parte do corpo discente não foi necessária e o debate bastante 

monótono. O que deixou a perspetivar que a participação da nossa escola deixasse, 

mais uma vez, um impacto muito diminuto. No entanto, os deputados e o candidato à 

mesa “voluntários” não perderam o alento e começaram, sob a orientação do 

professor responsável, a preparar o debate e a candidatura. Candidatura essa que 

faria com que este mesmo jornalista fosse eleito presidente da mesa da sessão 

distrital do Círculo de Viana do Castelo e que a escola de Ponte de Lima, onde isto 

sucedia pela primeira vez, começasse a mobilizar-se para apoiar o então presidente e 

os deputados. 

Seguiu-se a sessão distrital que trouxe ainda mais surpresas agradáveis para a nossa 

Escola, com os nossos deputados a serem os segundos mais votados e assim 

incluídos na representação do distrito e sendo o projeto base escolhido também 

nosso. 



Neste ponto o ânimo tornou-se geral e o dia da candidatura para a mesa da sessão 

nacional chegou, assim como a minha prestação bastante insatisfatória que, apesar de 

todas as razões que podia encontrar racionalmente para me justificar, sensivelmente 

me deixava apenas com desculpas a pedir a toda a comunidade escolar. 

No entanto, apesar de uma certa desilusão patente, o apoio aos nossos caros 

deputados seguiu o seu rumo assim como o tempo, e ambos os levariam até Lisboa, 

onde no primeiro dia, depois de um debate aceso no ambiente desconhecido para 

muitos das comissões, os nossos deputados conseguiriam incluir uma medida do 

nosso projeto de recomendação no guião das medidas propostas pelas comissões. 

 

Desse mesmo debate, presidido por dois deputados do PSD (Pedro Pimpão e Duarte 

Marques) e auxiliados por uma assessora, funcionária da assembleia da república 

(Joana Figueiredo), resultariam a integração de outras medidas no guião assim como 

as perguntas a serem colocadas aos deputados do PSD, PS e CDS-PP.

 



Ao mesmo tempo decorriam as apresentações dos projetos do programa Concurso 

Euroescola que, como supracitado, decorre em articulação com este mesmo 

programa. As candidatas do Colégio de Campos, que representaram o nosso distrito, 

optaram por uma pequena encenação, subordinada ao mesmo tema que o Programa 

Parlamento de jovens. Esta mesma encenação premiou-as com uma viagem a 

Estrasburgo para visitarem o Parlamento Europeu. Viagem esta que deverá decorrer 

algures no primeiro semestre de 2015. 

 

O primeiro dia terminou então de forma bastante satisfatória para toda a comitiva 

Vianense e no segundo dia, enquanto que as candidatas do Concurso Euroescola  

desfrutavam de Lisboa, os  deputados reuniram-se em sessão plenária na sala do 

senado.  



Este dia, apesar de simbolizar o culminar desta edição, ou talvez mesmo por isso, foi 

bastante atribulado, sobretudo durante a manhã, no entanto a competência da mesa 

merece o adular, pois conseguiu controlar os ânimos de uma geração ativa e 

promissora de forma a tornar, também, produtiva. 

 

Com o findar desta sessão, foram entregues as propostas aprimoradas ao longo de 

um ano de debate que deverão ser analisadas pelos deputados ligeiramente mais 

experientes, como prometido em nota especial pelo deputado Abel Batista, por sinal, 

Limiano.  

 


