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Não me faria sentido iniciar uma reportagem de forma convencional, 

começando pelo princípio e terminando no fim da jornada, num ano tomado por 

começos e recomeços, inícios e fins invertidos, por isso, o mais realista repórter 

deve transparecer essa realidade para o leitor.  

Neste sentido, inicio esta reportagem com uma das grandes mentes 

contemporâneas da nossa literatura, José Luís Peixoto, que, na obra “Em Teu 

Ventre”, refere “Durante uma vida completa, as espigas também são farinha e 

pão. Assim se compreendem os meandros dos rios mais irregulares: as 

contrariedades são tão indispensáveis como as grandes vitórias.”. Esta edição 

do Parlamento dos Jovens reflete exatamente esta ideia de vida: o caminho feito 

de construções progressivas, iniciadas na escola com as espigas das ideias, 

transformadas em farinha de medidas e em progressivas sessões de peneira 

escolar e distrital para obter a mais delicada farinha da qual resultou um Pão 

perfeito para o contexto Nacional.  

O Parlamento dos Jovens, nesta edição de 2019/2020, iniciou-se na 

Escola Secundária D. Afonso Henriques com um frutífero debate e troca de 

ideias acerca do tema definido “Violência Doméstica e no namoro: como garantir 

o respeito e a igualdade” de onde saiu um projeto de recomendação sólido 

composto por três medidas que viriam a ser debatidas na sessão distrital pelos 

nossos deputados D.F.B e N.N. Devido à pandemia, embora alguns distritos 

tenham conseguido realizar as sessões distritais em regime presencial, no que 

toca ao círculo do Porto a inicial sessão agendada para os dias 9 e 10 de março 

de 2020 acabou por sofrer um adiamento e um reajustamento, tendo decorrido 

no dia 23 de março de 2020 pelas 9:30 e findado por volta 17:00 numa 

modalidade não presencial, por videoconferência a partir das habitações dos 

nossos deputados. Num período inicial desta fase, ocorreu a intervenção do 

senhor deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, assim como do 

presidente do IPDJ do Norte, Vitor Basílio Rodrigues Baltazar Dias, seguindo-se 

um período de perguntas direcionadas ao senhor deputado acerca de temáticas 

diversas.  

Após esta abertura, iniciaram-se os trabalhos com as perguntas numa 

metodologia de “Escola-Escola”, ou seja, cada escola teve oportunidade de 

questionar as medidas previamente analisadas pelas restantes escolas e, no 

final, foi permitida a sua resposta assim como, caso considerado relevante, o 

salientar/reforçar de determinados aspetos das medidas apresentadas pela 

respetiva escola.   

Posto isto, todos os deputados efetivos votaram no projeto escolar que 

serviria de base para o debate na especialidade. Terminada essa votação, a 

nossa escola angariou 12 votos a favor, ou seja 17,4% dos votos, não tendo sido 

este o projeto aprovado, mas sim (e com todo o mérito) o da Escola Secundária 

Fontes Pereira de Melo, com um total de 16 votos a favor, ou seja, 23,2% dos 

votos totais. Após estes resultados, iniciou-se a discussão em sessões mais 

restritas organizadas em 4 grupos, nos quais as diferentes escolas constituintes 

puderam realizar dois tipos de alteração ao texto base, aditamento e/ou 



eliminação, sendo que apenas poderiam ser apresentadas à mesa um máximo 

de duas propostas por grupo. As propostas deliberadas por cada grupo seriam 

apresentadas pelo seu porta-voz e os restantes deputados existentes na sessão 

teriam direito (mediante indicação através da opção de “Levantar a mão”) a dar 

o seu parecer sobre a respetiva proposta. Coloco um trecho onde pode ser vista 

essa dinâmica. 

Posteriormente, as propostas apresentadas foram votadas. Se, por um 

lado, nenhuma das duas propostas de eliminação foi aprovada, verificou-se, por 

outro, a aprovação da proposta de aditamento do grupo 3, a qual resgatou a 

medida número 1 da escola Colégio Internato Claret, e da proposta de 

aditamento número 1 do grupo 4 (que apresentou duas propostas de 

aditamento), a qual resgatou a medida número 3 da Escola Secundária D. 

Afonso Henriques. Assim, o projeto final do círculo do Porto terminou com 5 

medidas a serem debatidas na fase nacional. Seguiu-se um dos momentos mais 

aguardados por todos: a votação das cinco escolas que teriam a honra e 

responsabilidade de representar este círculo na sessão nacional e o seu 

respetivo porta-voz. Foram votadas como representantes deste círculo a Escola 

Secundária D. Afonso Henriques (tendo sido a mais votada, com 32 votos, ou 

seja, 48,5% da totalidade), deste modo o porta-voz do círculo eleitoral do Porto 

seria o nosso aluno Diogo Fontes Barroso, selecionando-se também a Escola 

Secundária Fontes Pereira de Melo, o Colégio Casa Mãe, o Colégio Internato 

Claret e a Escola Secundária de Amarante.  

Aqui, permitam-me um aparte e a defesa desta ideia: ser repórter não 

significa apenas descrever cruamente os momentos, mas, sim, ser fiel à 

realidade e, especialmente, às emoções vividas. Em consonância, devo admitir 

que, se toda esta caminhada até à sessão nacional foi significante, esta honrosa 

vitória representou o momento alto para os nossos alunos, pois, nesta situação 

de instabilidade, conseguiram obter uma pontuação tão alta e nunca antes 

conseguida. Tratando-se do último ano em que todos nós pudemos participar 

nesta iniciativa, esta vitória nesta votação tão unânime foi realmente o ponto alto 

ao fim de 3 anos de participação no Parlamento dos Jovens, revestindo-se de 

um grande valor  simbólico, emocional e de reconhecimento extremamente 

impactante.  

Avançando alguns meses e dias, chegamos ao tão aguardado 25 de maio 

de 2021, o dia da sessão nacional. Apesar do abrandamento da situação 

decorrente da COVID-19, este ano a sessão nacional foi tomada por outras 

inovações. Em cenários ditos “normais”, a sessão decorreria no Palácio de S. 

Bento, a casa da democracia, no entanto este ano a sessão decorreu em regime 

online, com os representantes de cada círculo reunidos num local determinado 

pela organização, no nosso caso, no IPDJ do Porto. Foi extremamente 

interessante verificar a dinâmica deste ano, quer por parte dos deputados com o 

debate e discussão, quer da nossa parte, jornalistas, suportando o seu trabalho 

e dando a conhecer, por meio das redes sociais do Parlamento dos Jovens, um 

pouco o background do projeto. 



 

 

Após o estabelecimento de laços com os nossos colegas, os trabalhos 

iniciaram-se pelas 9:25, com um pequeno debate, por parte dos nossos 

deputados, baseando-se em algumas notas iniciais acerca das medidas 

aprovadas para o grande debate que decorreria dali a alguns momentos. 
 

A A  
 

A abertura da sessão contou com os discursos dos nossos ilustres 

representantes: o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro 

Rodrigues, o Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e 

Desporto, Firmino Marques, e a Professora, economista e antiga deputada da 

Assembleia da República, Ilda Figueiredo. Destes discursos, destacaram-se 

importantes notas a aplicar nesta sessão, desde exemplos da esfera pessoal dos 

nossos oradores, dados de estudos elaborados no ano de 2016 e até opiniões 

sobre a legislação atualmente existente em Portugal.  
 

 
Discursos de abertura 



 

Destaco as palavras do Dr. Firmino Marques como um importante mote 

para o desenvolvimento dos trabalhos: “Este […] não é um ponto de chegada, é 

antes um ponto de partida para novos debates e novos temas, na certeza de que 

os estudantes de hoje serão os dirigentes de amanhã que, com toda a certeza, 

saberão construir um mundo cada vez mais justo e acolhedor para todos.”. 

Seguiu-se a sessão de perguntas aos diversos deputados com assento 

parlamentar: a deputada Carla Sousa, do Partido Socialista, o deputado 

Alexandre Poço, do Partido Social Democrata, a deputada Ana Mesquita, do 

Partido Comunista Português, a deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista 

"Os Verdes", o deputado João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, o 

deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, a deputada Ana Rita Bessa, do 

CDS – Partido Popular, e a deputada Fabiana Cunha, do Pessoas-Animais-

Natureza, tendo estes três últimos elementos interagido via online. As questões 

direcionadas a estes deputados centraram-se em temas como o papel dos 

jovens na política e a capacidade de serem ouvidos, os apoios à cultura, as 

medidas de combate ao populismo e extremismo, a saúde mental no Serviço 

Nacional de Saúde, a correta utilização dos fundos europeus,   as implicações 

no fornecimento de informações ao ser feita uma denúncia às autoridades, entre 

outros. Constatou-se que, apesar do tema ser a violência doméstica, a 

diversidade de questões é sempre estimulante e extremamente enriquecedora.  
 

 
 

Perguntas aos deputad@s 

 

 

 

 
 

Discurso final d@s deputad@s 

 

 

 

Após este momento de resposta, iniciaram-se os trabalhos dos nossos 

deputados com o debate, este ano realizado em moldes distintos: foram 

destacadas as trinta medidas mais votadas dos vinte e dois projetos de 



recomendação aprovados nas fases escolares e distritais; dessa reduzida lista 

de medidas, as cinco medidas mais votadas viriam a constar diretamente no 

projeto final, enquanto as restantes vinte e cinco foram sujeitas a debate. Nestas 

novas condições, ao nível das alterações ao projeto de recomendação final, 

apenas seriam admitidas propostas de eliminação. Todas as outras que não 

sofreram qualquer proposta de eliminação ou cuja respetiva proposta fosse 

recusada constariam igualmente no projeto de recomendação final a apresentar 

à Assembleia da República. Assim todos os círculos poderiam apresentar até 

duas propostas de eliminação que seriam sujeitas a discussão. Nessa 

modalidade, existiriam dois momentos de discussão, podendo ser apresentados 

argumentos a favor da eliminação por um deputado ou deputada previamente 

destacado/a para o efeito, por outro lado, para se pronunciar contra a proposta, 

os deputados deveriam utilizar a função de “Levantar a mão”, podendo apenas 

pronunciar-se um deputado ou uma deputada contra a medida, 

independentemente do número de propostas de eliminação feitas. Já num 

segundo momento, seria apenas permitida a intervenção de um(a) deputado(a) 

a favor ou contra a proposta, relembrando os pontos essenciais e elucidando a 

votação. Com estas normas em vista, iniciaram-se os trabalhos com um período 

de trinta minutos para decisão das duas propostas de eliminação a fazer por 

cada círculo. 
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Findo este período de submissões de propostas, foi suspensa a sessão 

para o almoço, com retoma às 14:00.  

Após o período matinal de formalidade, saliento o ambiente de 

companheirismo que caracterizou a hora de almoço. Como definiu 

heteronimicamente  Fernando Pessoa com Álvaro de Campos, “Depois de um 

quarto de hora de artistas, é uma libertação trocar o privilégio das boas tardes 

com um carroceiro humano.”. Foi exatamente isso que sucedeu: depois de 

momentos de formalidade e astúcia, o almoço consistiu num momento de 

humanidade, onde existiram sorrisos e trocas sinceras de experiências e 

conhecimentos. São estas partilhas e convívios que tornam esta atividade tão 

profícua, humanista e construtiva.  
 

 

 

  

 

Eis-nos de volta ao debate e às responsabilidades de aprovação do 

projeto que viria a ser apresentado às entidades decisoras do nosso país. 

Concretamente com a apresentação das quarenta e duas propostas de 

eliminação advindas dos vinte e dois círculos existentes. Destas quarenta e duas 

propostas, foi apresentada a remoção das medidas 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 26. Destaco alguns momentos deste debate. 
 

  



  

  

 
 

 

Depois de um longo e salutar debate, procedeu-se à votação que 

resultaria na eliminação de todas as medidas antes referidas, exceto da 10, 11 

e 20, que passaram a constar do projeto final (dada a sua eliminação ter sido 

recusada pela votação individual dos deputados). Deste modo, no projeto de 

recomendação final acabaram por constar 17 medidas. Após aprovação deste 

projeto, todos os elementos dos diversos círculos, por ovação, deram o seu 

contributo de gratificação e orgulho ao seu projeto final. A sessão findou com o 

discurso inspirador da Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos 

Jovens da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Maria 

Begonha, salientado o que é na sua essência o projeto do Parlamento dos 

Jovens, que orgulhosamente completou o seu marco de 25 anos de existência.  

Assim, e em jeito de normalidade, esta sessão do Parlamento dos Jovens, 

realizada num ano invulgar, mas extremamente rico, terminou como todas as 

outras: com o hino nacional entoado de modo glorioso e emotivo por todos os 

deputados. 
 

Jornalista: Anthony M. Scofield 
 



 

 

  

 

 

 


