Na Casa da Democracia
Nos passados dias 16 e 17 de abril, no âmbito do
Parlamento dos Jovens 2018 subordinado ao tema “Igualdade
de Género: Um debate para tod@s”, dirigiram-se à capital
portuguesa, mais propriamente à Assembleia da República,
135 jovens deputados provenientes de todos os distritos do
continente, das regiões autónomas e fora da Europa.
O programa do 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.
Depois de terem sido eleitas, na sessão distrital, as
alunas Joana Martins e Matilde Nobre, da Escola
Secundária de Tábua, integraram a comitiva do círculo
eleitoral de Coimbra à Assembleia da República.
Os jovens deputados começaram o dia por se reunirem em 4 comissões presididas por deputados da
Assembleia da República. Nestas comissões foram discutidos os projetos de recomendação previamente
aprovados nas sessões distritais, nos distintos círculos eleitorais. Depois de apresentados, debatidos e
votados, saiu um só projeto de recomendação com as medidas aprovadas por cada comissão. Seguiu-se a
votação das perguntas a serem apresentadas no dia
seguinte na sessão do Plenário.
Enquanto

decorriam

as

reuniões

das

comissões, os jornalistas das escolas presentes
como também os professores, realizaram visitas
guiadas ao Palácio de S. Bento.
Findo o primeiro dia de trabalhos, os
jovens deputados tiveram a oportunidade de se
deleitarem com um momento cultural, a cargo de
um coro infantil de Lisboa.
No dia 17, foi aberta a sessão do plenário
pelo Vice-Presidente da Assembleia da República,
Jorge Lacão, tendo este refletido acerca da importância da política na vida dos jovens, bem como da
temática a abordar pelos jovens deputados.

Conduziram os trabalhos: Jacinta Simões – presidente da mesa, deputado do círculo de Aveiro;
Alexandra Lima – vice-presidente, deputado do círculo de Faro; Maria Silva – 1.ª secretária, deputada do
círculo de Lisboa; Magda Sousa – 2.ª secretária, deputada do círculo dos Açores.
No seguimento dos trabalhos, cada porta-voz de um círculo eleitoral teve oportunidade de colocar
questões aos deputados presentes e em representação dos seus grupos parlamentares.
Foram colocadas questões muito abrangentes, tendo-se abordado várias temáticas como o
funcionamento do parlamento e os problemas que enfrentamos no nosso dia-a-dia.
Pelas 11h30m, na sala do Senado, deu-se início ao
debate da Recomendação à Assembleia da República
sobre o tema deste ano letivo. Todos os projetos de
recomendação foram discutidos, de modo a ser criado
apenas um, após uma votação, seguindo, portanto, os
princípios basilares da democracia.
Em simultâneo, decorreu uma conferência de
imprensa com o senhor Presidente da Comissão da
Educação, Ciência e Cultura, Alexandre Quintanilha, para
os jovens jornalistas.
Os trabalhos foram reabertos por volta das 14
horas, após um excelente almoço servido na Assembleia
da República. Passadas algumas horas entre debates e
votações, os jovens deputados aprovaram as 10 medidas
que serão entregues aos Deputados da Assembleia da
República. Estas medidas podem ser consultadas em
http://www.jovens.parlamento.pt/2017_2018/docs/Recomendacao_FINAL_BAS2018.pdf.
A sessão plenária foi encerrada pela Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e
Cultura, Laura Monteiro Magalhães, apelando e incentivando os jovens para uma participação ativa na vida
política, não deixando esmorecer a chama e garra que demonstraram nestes dois dias.
Terminado o Parlamento dos Jovens, os vários participantes abandonaram o edifício e concentraramse no exterior. Últimos minutos para as despedidas, para as fotografias, troca de contatos e para um balanço
final… havia chegado ao fim!
As deputadas do Agrupamento de Escolas de Tábua tiveram uma participação e postura exemplares
mostrando-se à altura das responsabilidades que lhes foram atribuídas. Para estas a participação no Projeto
do Parlamento dos Jovens foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora. As expetativas eram
altíssimas e corresponderam inteiramente aos anseios, tendo deixado estes dois dias na Assembleia da
República o desejo de regressarem.
Filipa Pinto

