Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 2017/2018
Nos dias 16 e 17 de abril realizou-se, na Assembleia da República, a Sessão
nacional do ensino básico do Parlamento dos Jovens de 2017/2018. O Parlamento dos
Jovens é uma atividade promovida pela Assembleia da República, dirigida aos jovens dos
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário e que têm como objetivos principais:
educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política; dar a conhecer a
Assembleia da República e o processo de decisão
do Parlamento, enquanto órgão representativo de
todos os cidadãos portugueses. Esta atividade
dividiu-se em várias fases: Debate do tema
proposto; Processo Eleitoral que incluiu formação
de listas candidatas à eleição de deputados à
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sessão escolar; a Sessão Escolar; a Sessão distrital
e por fim a Sessão Nacional onde se reuniram os
jovens deputados, a nível nacional, representando
cada distrito ou região autónoma, para a aprovação,
após um debate em Comissões e em Plenário, da
Recomendação final sobre o tema. Este ano o tema
discutido pelos jovens deputados foi a Igualdade de
Género.
Assim, no dia 16, os deputados eleitos, dos
diferentes distritos do país, rumaram até Lisboa à
Assembleia da República. A receção aos alunos e
professores deu-se por volta do meio dia. Após um
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pequeno lanche os deputados foram divididos por
quatro comissões presididas por Deputados da Assembleia da República. Nas comissões,
fizeram-se os debates, na generalidade e na especialidade dos Projetos de Recomendação
aprovados nos diversos círculos eleitorais,
redigiu-se o projeto de recomendação da
Comissão e selecionaram-se as perguntas a apresentar no Plenário. Os alunos jornalistas
fizeram ainda uma visita ao Palácio de São
Bento. Mais tarde, depois de longas horas de
trabalho, deputados, jornalistas e professores
dirigiram-se à sala das sessões onde foram
presenteados com a maravilhosa interpretação
do Coro Juvenil de Lisboa. Depois, após um
magnífico jantar, alunos e professores dirigiramse ao hotel, Inatel de Oeiras, onde puderam
descansar e conviver, conhecer-se melhor,
partilhar experiências, ideias
e realidades
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diferentes.

Depois do merecido descanso e de
um pequeno almoço reforçado, o segundo
dia, dia 17, os participantes reuniram-se na
Sala das Sessões, para a realização do
plenário. Foram recebidos pelo Dr. Jorge
Lacão, vice presidente da Assembleia da
República, que deu a as boas vindas a todos
e apresentou os elementos da mesa do
plenário, de seguida foi ouvido também o
deputado pelo PS, Dr. Alexandre Quintanilha,
Presidente da Comissão de Educação e
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Ciência, posteriormente, houve um período
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de esclarecimento, onde os jovens puderam
fazer algumas questões a deputados de vários partidos, tais como, Susana Amador do PS,
Hélder Amaral do CDS-PP, Miguel Tiago do
PCP, Isabel Pires do BE, Duarte Marques do
PSD e José Araújo Pereira do PED. Após este
período de esclarecimento iniciou-se o debate,
para se discutirem as melhores medidas e,
assim, poderem escolher as melhores
elaborando um projeto de recomendação final.
Os alunos jornalistas tiveram ainda uma
conferência de imprensa com o Dr. Alexandre
Quintanilha. Depois do almoço com os jovens,
professores, deputados e convidados, os
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trabalhos do plenário prosseguiram até às 16:
30h, tendo-se encerrado a Sessão Nacional de forma apoteótica, cantando todos o hino
nacional.
Desta atividade, os jovens presentes, de todo o país saíram de certeza mais ricos,
com um maior espírito de cidadania, boas memórias para o futuro, assim como, saudades,
pois longas foram as despedidas.
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