Parlamento dos jovens
O parlamento dos jovens é programa de incentivo aos jovens de hoje em dia para
que estes tenham uma nova experiência ligada à política, mas que também possam ajudar
à criação de soluções para problemas que se verificam no país. Este concurso nacional, é
promovido pela Assembleia da República em parceria com o Ministério da Educação e com
o Instituto Português do Desporto e da Juventude.
A escola sede do agrupamento de escolas de Valdevez foi o local onde se realizou a
primeira das três fases, a fase escolar. A fase distrital teve lugar na escola secundária de
Monserrate, em Viana do Castelo. Por fim, a fase mais ambicionada por todos os deputados
decorreu na Assembleia da República.



Fase escolar

Iniciou-se esta experiência com a formação de duas listas, a lista A e a lista B, em
meados de dezembro. Todos os elementos lutavam para ter as melhores ideias o que
se refletia nas renhidas campanhas.
Estas decorreram na sede do agrupamento, onde se sentia muito entusiasmo,
nervosismo, mas acima de tudo, empenho e orgulho do que estávamos a defender. O
dia mais stressante foi, sem dúvida alguma o das eleições, acabando por ganhar,
felizmente, a lista A na qual eu fazia parte, por maioria esmagadora.
Para a sessão distrital ficaram eleitos os seguintes deputados: Beatriz Ramalho,
Vasco Sobrinho, eu mesma, Camila Sousa e ainda o nosso deputado suplente,
Francisco Ribeiro.



Fase distrital
A sessão distrital teve lugar no dia 5 de março na escola secundária de Monserrate.

Para abrir a sessão, recebemos com todo o agrado a deputada Emília Cerqueira do
partido socialista democrático, PSD, que nos tirou todas as dúvidas à cerca do
funcionamento da Assembleia da República.
Durante todo o dia de debate, os deputados das escolas presentes deram o seu
melhor para conseguirem passar e levar as suas interessantes propostas à ultima fase.

Apesar de ter sido um dia bastante cansativo, o resultado final compensou todo o nosso
esforço. Ao recebermos tal notícia, nem conseguíamos acreditar, mas sim, era verdade,
iriamos mesmo à fase que mais desejávamos, a fase nacional!



Fase nacional

A saída dos deputados da Escola de Arcos de Valdevez ocorreu por volta das 5:45h
do dia 16 de abril. Apesar da viagem ser tão longa, passou num instante. Fizemos
inúmeras amizades e finalizaram-se os últimos detalhes para o grande dia.

o Primeiro Dia
Chegamos à Assembleia e fomos divididos em 4 comissões para começarmos o
árduo trabalho. O círculo de Viana do Castelo pertencia à primeira comissão onde o
debate decorreu de forma tranquila e enriquecedora. Todos os deputados mostraram-se
empenhados e bem preparados sobre o tema que estávamos a desenvolver.

Deputados do círculo de Viana do Castelo

Enquanto o debate decorria, os jornalistas tiveram o privilégio de fazer uma
visita guiada à Assembleia da República, onde ficaram a conhecer detalhadamente
diferentes áreas como a Escadaria Nobre, a Sala dos Passos Perdidos, a Sala das
Sessões, a Sala do Senado e o Salão Nobre.
No fim de um dia emocionante e diferente do nosso quotidiano, o Coro
Juvenil de Lisboa proporcionou-nos um momento relaxante, mas cultural ao mesmo
tempo.

Para terminar em grande este dia, os jovens e os professores dirigiram-se ao
INATEL Oeiras para o merecidíssimo descanso. Aí não só descansamos como também
tivemos a oportunidade de conhecer e conviver com novas pessoas.

o Segundo Dia
O dia começou bem cedo, com um bom pequeno-almoço para recarregarmos
energias.
Sessão de abertura dos trabalhos
O início dos trabalhos deu-se por volta das 10h, com a abertura solene do Plenário pelo
vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, juntamente com a presidente da
mesa, Jacinta Simões que fazia parte do círculo de Aveiro.
Ás 10.30h iniciou-se o período de questões aos deputados presentes: Duarte Marques
(Partido Socialista Democrata), Susana Amador (Partido Socialista), Isabel Pires (Bloco de
Esquerda), Hélder Amaral (CDS-PP), Miguel Tiago (Partido Comunista Português), Luís
Ferreira (Partido Ecologista Os Verdes). Todos nos esclareceram bastantes dúvidas e
deixaram importantes mensagens de incentivo, agradecimento e elogios aos jovens
presentes.
Debate na generalidade
Por volta das 12h, iniciou-se o debate dos projetos de recomendação, aprovados
nas comissões do dia anterior. Os jornalistas tiveram a oportunidade de poder colocar
as suas questões ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre
Quintanilha.
Nesta sessão participaram 132 deputados, estando presentes 66 escolas.
Por volta das 13h os deputados e jornalistas abandonaram os seus locais de
trabalho para almoçar.

No fim do almoço regressamos à sala das Sessões, onde o debate continuou
intenso e produtivo. Após eleitas as medidas que iriam representar o parlamento dos
jovens na Assembleia da República, acho que todos podemos estar orgulhosos do
trabalho que fizemos durante estes dois dias.
Na parte final da sessão nacional do parlamento dos jovens cantamos o hino
nacional, com muita emoção e, sem dúvida, que este momento ficará para sempre nas
nossas memórias.
Com toda a certeza, que a nossa escola foi bem representada em todos os
sentidos e em nome dos meus colegas gostaríamos de agradecer a experiência que nos
foi dada.

Camila Sousa

