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pela participação cívica e políti-

ca, o conhecimento das regras 

de um debate profícuo e demo-

crático, o respeito pela diversida-

de de opiniões, a melhoria das 

capacidades de expressão e 

argumentação, a reflexão sobre 

temas da atualidade, a introdu-

ção à participação em processos 

eleitorais – têm beneficiado um 

número apreciável de alunos e 

contribuído para a consolidação 

de uma forte  cultura de escola. 

Tem contribuído, igualmente, 

para o conhecimento dos vários 

órgãos do poder político e sua 

articulação, dentro dos princípios 

constitucionais (Que nos perdoe 

um conhecido senhor deputado 

se estamos a expor os nossos 

alunos ao pernicioso contacto 

com textos fortemente ideológi-

cos…)  

Fruto da reflexão que sobre ela 

é feita, anualmente, tem vindo a 

aperfeiçoar alguns aspetos logís-

ticos e a constituir-se como 

exemplo de ação que, pertur-

bando o mínimo o decurso do 

dia-a-dia escolar, não passa 

despercebida a ninguém e susci-

ta múltiplas atividades, no âmbi-

to das disciplinas e das turmas. 

Este ano, a campanha eleitoral 

das diferentes listas – nada me-

nos que sete! – desenrolou-se 

de modo assaz vivo, original e 

interessante, a votação decorreu 

com elevada seriedade e a ses-

são escolar ocupou toda uma 

tarde – sem aulas curriculares!  

Impossível é prever, nesta ho-

ra, de que modo as mudanças 

anunciadas no funcionamento 

das escolas (perdão, nas unida-

des orgânicas!), no próximo ano, 

afetarão a realização desta (e 

doutras) atividades que tantos 

momentos enriquecedores têm 

proporcionado aos alunos (e aos 

pais e professores); que não há 

dúvidas é que ela terminará no 

exato momento em que os seus 

coordenadores forem rigorosos 

na contabilização dos minutos 

do seu horário de trabalho… 

P ela terceira vez – 

em cinco anos – os deputados 

da Escola Martim de Freitas fo-

ram eleitos pelos seus pares 

para representar o nosso distrito 

na Fase Nacional do Parlamento 

dos Jovens, realizada em Lis-

boa, na Assembleia da Repúbli-

ca. Mesmo considerando que a 

parte fundamental e mais instru-

tiva desta atividade é a que se 

desenrola na escola – a Fase 

Escolar –, não deixa de ser moti-

vo de justificado orgulho para 

toda a comunidade escolar a 

competência, o empenhamento, 

o entusiasmo demonstrados por 

sucessivas “gerações” dos nos-

sos alunos. Poderíamos dizer – 

brincando! – que, num curto lap-

so temporal a nossa escola for-

neceu nada menos de seis de-

putados à Nação!  

De ano para ano, a atividade 

Parlamento dos Jovens tem, 

pois, vindo a enraizar-se e a ga-

nhar espaço e prestígio no con-

junto do Plano de Atividades, 

coordenando-se com as discipli-

nas curriculares, nomeadamente 

de História, e alçando-se como 

um ponto alto no ano letivo. Os 

objetivos que privilegia – a edu-

cação para a cidadania, o gosto 

João Guedes 
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O  Parlamento dos Jovens é uma ini-

ciativa institucional da Assembleia da República, em 

colaboração com outras entidades, nomeadamente 

o Ministério da Educação e Ciência e desenvolvida 

ao longo do ano letivo. 

A participação das Escolas neste programa tem 

como objetivos: 

 

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação cívica e política; 

 

Dar a conhecer a Assembleia da República e as 

regras do debate parlamentar; 

 

Promover o debate democrático, o respeito pela 

diversidade de opiniões e pelas regras de formação 

das decisões; 

 

Proporcionar a experiência de participação em pro-

cessos eleitorais; 

 

Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, defi-

nido anualmente. 

 

Este ano o tema em debate foi: Ultrapassar a 

Crise. Vamos ao Debate. 

 

O tema referido agradou aos alunos do 8º e 9º anos 

da nossa escola, os quais organizaram-se em 7 

listas concorrentes, às eleições dos deputados que 

foram realizadas no dia 15 de Janeiro de 2013, no 

bloco E. 
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Lista B (9ºB) 
Carolina Seco 

Diana Carvalho 
Susana Graça 

Joana Campos 
Inês Antunes 

Beatriz Rosendo 
Joana Veiga 

Miguel Abreu 
Filipa Carvalho 
José Santana 

Lista A (9ºA) 
Carolina Veiga Simão 

Carolina Silva 

Joana Mateus 

Ana Filipa Marques 

Abel Soares 

Gabriela Gomes 

Mariana Costa 

Ricardo Elias 

Beatriz Soares 

Patrícia Violante 

Lista C (8ºC, G e H) 
André Martins – 8ºC 

Francisco Cardoso – 8ºC 
Afonso Violante – 8ºG 
Cristiana Matias – 8ºG 

Ana Catarina Matos – 8ºG 
Joyce Medeiros – 8ºD 
Gustavo Vieira – 8ºC 

Catarina Mendes – 8ºG 
José Manuel – 8ºH 
João França – 8ºC 

Lista D (8ºD) 
Hugo Antunes 
Diogo Ribeiro 
Carlos Santos 

Miguel Teixeira 
André Teixeira 

João Fernandes 
João Parente 

Melissa Lopes 
Francisco Porto 

Guilherme Costa 

Propostas: 
-Reduzir/abolir o financiamento do Esta-
do ao ensino privado, privilegiando o 
ensino público.  
-Acabar com o financiamento aos parti-
dos políticos através dos meios financei-
ros do Estado, reduzir os privilégios dos 
deputados da Assembleia da República, 
membros de governo e autarcas.       
-Investir e incentivar a criação de empre-
sas, nomeadamente nas áreas da tecno-
logia, vitivinicultura, agricultura, turismo, 
criando novos postos de trabalho e inter-
nacionalizando a nossa cultura. 

Propostas: 
-Diminuir o preço das portagens e aca-
bar com as portagens da scut. 
-Aumentar os impostos ás pessoas 
com grandes rendimentos superiores a 
1milhão de euros por ano (exemplo 
França) 
-Criação de um teto máximo para os 
salários elevados  (propostas de 8 mil 
euros). 

Propostas: 
-Diminuição dos benefícios aos indiví-
duos que participam ativamente no go-
verno português e que recebem os ven-
cimentos/ pensões mais elevados; 
-Criação de uma taxa de juro fixa, igual 
para toda a União Europeia, em que o 
BCE controlasse os financiamentos dos 
países; 
-Criação de uma lei que só permitisse às 
pessoas receber uma reforma, exceto se 
o valor conjunto das reformas não ultra-
passasse um valor a estipular. 

listab:www.youtube.com/user/lista9b/videosiview=0 

Propostas: 
-Criação de um programa nacional de sensibiliza-
ção sobre a situação do país, modos de conseguir 
ultrapassar as dificuldades e modos de economi-
zar para alunos do 1º e 2º ciclos, que incluísse, 
entre outras, as seguintes atividades: teatros, 
jogos, vídeos, sites interativos e atividades de 
escrita (cartas e composições); 
-Debates sobre a situação do país, discussões e 
formações com profissionais (nomeadamente a 
DECO) sobre a economia familiar para alunos e 
respetivos encarregados de educação do 2º e 3º 
ciclos; 
-Criação de um movimento de jovens onde estes 
pudessem expressar a sua revolta contra a crise 
organizando reuniões, manifestações e sensibili-
zações para de uma maneira geral alertar o país, 
já que esta será a geração futura. listaaparlamentojovem.wixcom//lista-a 
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Propostas: 
-Fomento do consumo de produtos naci-
onais, dando assim uma maior receita e 
mercado aos produtores nacionais e 
melhorando a balança económica portu-
guesa; 
-Redução em …% da subvenção aos 
partidos políticos, sendo essa verba des-
viada para medidas promotoras do de-
senvolvimento económico do país. 

Propostas: 
-A primeira proposta é encontrar emprego 
para todos os jovens que se formam ou que 
se qualificam no nosso país. 
-A nossa segunda proposta seria o Aumento 
dos impostos em produtos de  “luxo” como 
champagnes, carros de luxo, perfumes… E 
também do álcool e do tabaco 
-A nossa terceira e última proposta era que 
não fosse possível ingressar no mundo do 
trabalho, sem ter formação específica e 
certificação para a profissão, que se vai 
exercer, no caso de não se querer prosse-
guir estudos no Ensino Superior. 

Propostas: 
-O estado ter coragem de cobrar maio-
res impostos sobre as grandes fortunas 
e não ser sempre os trabalhadores a 
pagar a maior parte das despesas; 
-O poder judicial julgar qualquer membro 
do governo ou outro cidadão da mesma 
forma quando praticam delitos e a justiça 
garantir efetivamente os mesmos direi-
tos e exigir os mesmos deveres… 
-Corte nas despesas do estado: pensões 
vitalícias, despesas com as empresas 
comerciais e cartões de crédito. 

Lista E (8ºF) 
Carolina Marques 

Mª João Sarmento 
Beatriz Oliveira 
Camila Santos 

Mª Teresa Pinheiro 
Mª Luís Simões 
Rafael Baptista 

Carolina Oliveira 
Adriana Pinto 

Taisiya Sazonova 

Lista G (8ºA) 
       António Godinho  

João Sequeira 

João Canavarro 

Joana Cascão 

Alexandre Cristóvão 

Alfredo Gomes 

David Rocha 

Jaime Marques 

João Cecílio 

Tomás Rodrigues 

Lista F (9ºF) 
Ana Rita Jorge 

Pedro Dias 

Mathilde Tellechea 

Ana Pastilha 

Gonçalo Moreira 

Nuno Sousa 

Francisca Costa 

André Carvalho 

Mafalda Azevedo 

João Tremoço 
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N o âmbito do projeto Par-
lamento dos Jovens 2013, realizou-
se no dia 14 de Janeiro, uma ses-
são orientada pelo deputado Rui 
Pedro Gonçalves Duarte do Partido 
Socialista, constituída por duas par-
tes, uma de exposição e uma de 
apresentação de questões. 
No início da sessão, a diretora da 
escola, Dra. Adélia Lourenço, agra-
deceu ao deputado a sua presença 
e às listas presentes o seu empre-
nho. O professor Filipe Xavier apro-
veitou, também, para: "Felicitar às 7 
listas pela campanha e pelas pro-
postas" e agradeceu ao deputado 
ter-se deslocado à escola. 
As alunas Carolina Seco e Inês 
Antunes do 9ºB apresentaram o 
deputado Rui Pedro Gonçalves Du-
arte às listas presentes: "O deputa-
do Rui Pedro Duarte é politólogo 
licenciado em Ciência Política e 
Relações Internacionais e é um dos 
atuais Vereadores da Câmara 
Municipal de Coimbra, sendo 
também membro da Direção 
do Fórum Europeu de Juven-
tude. Foi eleito deputado pelo 
PS pelo Círculo de Coimbra 
na atual legislatura, perten-
cendo à Comissão de Educa-
ção, Ciência e Cultura e à 
Comissão de Assuntos Euro-
peus, como suplente. Desem-
penhou já diversas funções 
entre elas a função de Mem-
bro Fundador e Vogal respon-
sável pelas Relações Interna-
cionais do Espaço Ibero-
Americano de Juventude, 
entre 2009 e 2011". 
O deputado Rui Duarte come-
çou por agradecer à escola e 
aos professores coordenado-
res do projeto pelo convite, 
prosseguindo com a impor-
tância do Parlamento dos 
Jovens (PJ) explicou que é 
necessário “abrir o Parlamen-
to” e que a participação das 
novas gerações é essencial 
para o bom funcionamento do 
sistema democrático, pois os 
jovens devem poder exprimir-se 
sobre o futuro, da cidade, do país e 
da Europa. Tendo salientado que 
com mais informação surge mais 
responsabilidade e iniciativas como 
esta são fundamentais para os jo-
vens exercerem os seus direitos e 
deveres, visto que contribuem para 

o trabalho diário no Parlamento. 
Em segundo lugar, apresentou um 
breve esclarecimento sobre o funci-
onamento da Assembleia da Repú-
blica, o órgão de soberania da Re-
pública destinado a aprovar, criar e 
discutir leis assim como controlar e 
fiscalizar a ação do Governo, tendo 
a liberdade de representar os cida-
dãos do país. Está organizada em 
círculos eleitorais de cada região, 
sendo a segunda-feira o dia de tra-
balho nos respetivos círculos, a ter-
ça-feira e quarta-feira de manhã 
estão destinadas à reunião de 12 
comissões parlamentares perma-
nentes nas salas de trabalho e 
quarta-feira e quinta-feira à tarde e 
sexta-feira pela manhã ocorre a 
discussão, na generalidade, de to-
dos os assuntos e propostas, como 
um “palco de debate político”. 
De seguida, abordou o tema do PJ 
deste ano “Como ultrapassar a cri-
se?”, clarificou que uma crise é um 
acontecimento inesperado que 
transmite uma mensagem diferente, 
contrastando com a realidade vivida 

anteriormente. A crise atual surgiu 
em 2008 com origem na economia 
virtual pois, o dinheiro deixou de ser 
uma moeda de troca (valor real) e 
passou a ter um valor virtual 
(aplicado na bolsa) e foi então o 
choque entre a economia da espe-
culação bolsista e a economia real 

que levou este problema à escala 
mundial. Devido à força de interde-
pendência económica entre todos 

os países, o deputado defen-
de que esta crise não tem 
uma solução simples, objetiva 
e nacional e que há que con-
seguir uma solução conjunta, 
esclarecendo que mesmo 
sendo esta a uma escala glo-
bal, não afetou todos os paí-
ses da mesma forma e que 
nenhum país por muito poder 
que tenha consegue enfrentar 
a situação crítica de Portugal. 
O nosso país possuía debili-
dades estruturais e, por isso, 
tornou-se mais vulnerável e 
acentuou estas debilidades 
com a crise. Como tal, não se 
podem esperar resultado ime-
diatos e devem existir solu-
ções de retaguarda. No en-
tanto, o deputado Rui Duarte, 
afirma que com a crise vem 
não só a oportunidade de 
resolver as debilidades e pro-
blemas estruturais, mas tam-
bém o desafio de desenvolver 
outras competências como o 
espírito empreendedor. Con-
cluindo que como a nossa 
geração tem uma vida mais 

global, com mais desafios e mais 
instrumentos à nossa disposição, é 
imperativo conhecê-los e trabalhar 
para ultrapassar a crise. 
Por último, os alunos tiveram opor-
tunidade de colocar várias ques-
tões: 
" Qual é a sua opinião sobre a situa-



 

 

círculo eleitoral, sendo assim possí-
vel clarificar o papel que os mes-
mos podem e devem desempenhar 
perante os cidadãos e a comunida-
de local.  
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ção do país e sobre o governo?"; " 
Tem esperança que a crise acabe 
antes de morrermos?"; "Podemos 
confiar num governo socialista dado 
que foi ele que nos pôs na situação 
em que estamos hoje?"; "Concorda 
que os deputados mantenham as 
suas regalias dado que a maioria 
do povo atravessa dificuldades?"; 
"Quando lançou o exemplo da do-
ença, porque não se começou a 
curar a 1ªa doença logo?"; "Qual é 
o objetivo final de aumentar impos-
tos e preços, diminuir salários e tirar 
subsídios?"; "O que são jornadas 
parlamentares?"; "O que é que 
acha das privatizações?"; " Como é 
suposto renovar as possíveis gera-
ções dado que é impossível susten-
tar as famílias?"; "Qual é a principal 
medida para ultrapassar a crise?"; 
"Porque é que nos restaurantes 
paga-se 23% de IVA e em salões 
eróticos apenas 5% de IVA?"; 
"Porque é que os cortes atuam prin-
cipalmente na classe média e não 
nas classes mais ricas dado que 
são as que têm mas posses?";  
Este respondeu com entusiasmo e 
agradeceu a "sinceridade" das per-
guntas. Afirmou que esta crise não 
se pode manter por muito mais 
anos pois não é sustentável viver 
assim; o número de deputados e os 
seus “privilégios”, referindo que há 
muitos deputados que não têm ex-
clusividade e até que esta se garan-
ta o seu número não deve ser dimi-
nuído, diferenciando imunidade 
parlamentar de impunidade. Sobre 
a viabilidade das medidas de auste-
ridade, salientou que o Governo 
não conseguiu comprovar que es-
tas medidas fossem uma solução, e 
como tal não é benéfico aumentar 
impostos quando o dinheiro em 
circulação é muito pouco, o poder 
de consumo diminui e em vez do 
efeito pretendido de retoma econó-
mica, a recessão é o que se mani-
festa. Acrescentou que os meios de 
comunicação social na política po-
tenciam aspetos de menor impor-
tância e, deste modo, saber filtrar a 
informação é algo indispensável.  
O “sentimento antialemão” comum 
nos países europeus leva muitos a 
pensar na superioridade alemã po-
rém, se a crise não se resolver a 
nível europeu a Alemanha não será 
sustentável pois apoia as suas ex-
portações nos países emergentes, 
como consequência será difícil que 
a vontade de todos os países euro-
peus se dirija no mesmo sentido, 
que do ponto de vista do deputado 

seria a solução 
mais adequada 
para esta crise.  
As Jornadas Par-
lamentares que 
ocorrem 2 a 3 ve-
zes por ano, du-
rante 2 ou 3 dias, 
são quando o par-
tido se reúne fora 
do Parlamento de 
forma a refletir e 
discutir o estado 
social (saúde, edu-
cação, etc.) e con-
sequentemente 
procurar novas 
soluções. A ques-
tão demográfica 
de Portugal, com a 
dificuldade na re-
novação das gera-
ções devido ao 
envelhecimento 
acelerado e reduzi-
da taxa de natali-
dade deve levar à 
criação de medi-
das não penaliza-
doras para as fa-
mílias, pois são 
estas que contribu-
em para a susten-
tabilidade social. A 
emigração de inú-
meros jovens com 
formação académi-
ca que não têm 
intenções de re-
gressar ao nosso 
país, pois não tive-
ram oportunidade 
de dar o seu contri-
buto à economia 
portuguesa, foram 
assuntos, também, 
discutidos. 
Esta manhã de 
contacto com o 
deputado Rui Du-
arte, foi de grande 
utilidade para a 
formação cívica 
dos alunos, permi-
tindo que estes, 
para além de me-
lhorarem o seu 
conhecimento sobre o Parlamento e 
o trabalho dos deputados, exerci-
tassem a capacidade de análise e o 
espírito crítico, concretizados na 
apresentação de questões e na 
expressão de opiniões. 
Iniciativas deste género são de mai-
or relevância de modo a evidenciar 
a atividade dos deputados no seu 

 Texto Carolina Silva, Joana Mateus, 9ºA | Diana Carvalho, 9ºB 
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N 
o dia 15 de janeiro, decorreram, no 

auditório da nossa escola, entre as 9 

e as 17 horas, as eleições para o 

Parlamento dos Jovens, tendo surgido 7 lis-

tas concorrentes. 

O ato decorreu com muito civismo, tendo vo-

tado todos os alunos do 5º ao 9º ano. 

A lista vencedora foi a B (alunos do 9ºC) que 

elegeu 10 deputados, seguida da lista A 

(alunos do 9ºA) com 7 deputados e a lista F 

(alunos do 9ºF) com 5 deputados. 

Esta atividade foi muito participada e moti-

vante para os alunos. 

Textos Filipe Xavier 
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N o dia 16 de janeiro, estiveram presentes, na  
Sala de Formação,  os 31 deputados eleitos 

com as seguintes finalidades: 

1. Escolher as três propostas a apresentar à sessão Dis-
trital; 

2. Eleger os 3 deputados à referida sessão Distrital; 

3. Eleger a candidata à presidência da Mesa da sessão 
Distrital; 

Após um debate bastante vivo e crítico entre os 31 pre-
sentes,  foram  aprovadas as seguintes propostas: 

Considerando que: 

1. As políticas até agora seguidas e anunciadas para ven-
cer a crise em que o país mergulhou não se mostraram 
minimamente eficazes; 

2. Essas políticas têm aumentado as falências das em-
presas, o número de desempregados, de pobres, de emi-
grantes e destruído a esperança para os jovens; 

3. A saída da crise só será possível com o fortalecimento 
das empresas nacionais, o aumento do rendimento das 
famílias e do consumo de bens e serviços produzidos 
dentro do país; 

4. A classe política não tem dado um bom exemplo quan-
to à austeridade que impõe à generalidade da população 
mas, ao invés, se tem aliado aos grandes interesses fi-
nanceiros; 

5. O corte que se anuncia para o setor da educação é, de 
todo, desproporcionado, cego e pode originar o enfraque-
cimento da qualidade da rede pública de ensino.  

 
Medidas Propostas 

1. Investir e incentivar a criação de empresas, nomeada-
mente nas áreas das tecnologias, agricultura, vitivinicultu-
ra, pesca, turismo e fomentar o consumo de produtos 
nacionais, dando assim uma maior receita e mercado aos 
nossos produtores, melhorando a balança comercial por-
tuguesa e internacionalizando a nossa cultura.  

2. Reduzir o número de deputados, a subvenção aos par-
tidos políticos e os privilégios dos membros do governo, 
autarcas e outros políticos.  

3. Reduzir o financiamento do Estado ao ensino privado, 
privilegiando o ensino público de qualidade, exceto quan-
do este não seja suficiente para absorver todos os alunos 
de determinada região.  

Em seguida, foram eleitos os seguintes deputados: 

Efetivos: Carolina Seco (9ºB) Ana Rita Jorge (9ºF) 

Suplente: Carolina Veiga Simão (9ºA) 

Candidata à Presidência da Mesa da Sessão Distrital: 
Carolina Veiga Simão (9ºA). 
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Câmara Municipal de Coimbra 
                                Salão Nobre 
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N 
o dia 13 de fevereiro, pelas 15 horas, decorreu 

na delegação do IPJ, de Coimbra, as eleições 

para a mesa da sessão distrital. 

A nossa candidata, Carolina Veiga Simão foi eleita pa-

ra a mesa na qualidade de secretária 

D 
ecorreu no dia 18 de fevereiro entre as 
9.30 e as 17.30, no salão nobre da CMC a 
sessão distrital do Parlamento dos Jo-

vens. 
A nossa escola foi 
uma das 4 esco-
las selecionadas, 
conjuntamente 
com as escolas 
José Falcão, Oli-
veira do Hospital 
e Montemor o 
Velho, para repre-
sentarem o distri-
to de Coimbra, na 
sessão nacional, 
que iria decorrer, 
em maio, na As-
sembleia da Re-
pública.  
A Carolina Seco 
foi eleita como a 
porta voz do dis-
trito de Coimbra. 
Muitos parabéns 
à Ana Rita Jorge, 
Carolina Seco e 
Carolina Veiga 
Simão pela sua 
excelente presta-
ção. 

  Textos Filipe Xavier 
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 Projeto de Recomendação à Assembleia da República 

 

O s deputados do círculo de Coimbra apresentam à As-

sembleia da República as seguintes recomendações:  

 

1. Aumentar as exportações e diminuir as importações. Produzir pro-

dutos que tenham viabilidade para exportar (em cada região fazer o 

levantamento do que possa ser promovido no estrangeiro). 

  

2. Existirem mais financiamentos para a criação de empresas ou mi-

croempresas, e baixar os impostos. Isto irá permitir a criação de em-

presas e consequentemente a criação de mais postos de trabalho, 

diminuindo o desemprego.  

 

3. Reduzir o número de deputados, a subvenção aos partidos políti-

cos e os privilégios dos membros do governo, autarcas e outros políti-

cos.  

 

4. Investir em atividades agrícolas e industriais sustentáveis para au-

mentar a riqueza do país e combater o desemprego.  

 

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Coimbra em 18 de feve-

reiro de 2013.  
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A pós muitos meses de traba-

lho, a equipa da nossa esco-

la rumou, a 6 de maio de 

2013, à Assembleia da República para a 

J 
á passavam 40 minutos da hora 

combinada quando, finalmente, o 

autocarro com destino a Lisboa 

chegou a Coimbra, fazendo uma 

nova paragem. Daqui levou professores, 

deputados e jornalistas do círculo deste Cír-

culo. Mais duas paragens se seguiram, 

uma em Leiria e outra nas Caldas da Rai-

nha; o próximo destino já era Lisboa, o au-

tocarro já ia com muita animação. 

Chegados a Lisboa e almoçámos em fren-

te à Assembleia da República. Após a refei-

ção, dirigimo-nos à porta lateral e entrámos 

para uma sala onde nos foram dadas ins-

truções e identificações para professores e 

alunos. De seguida, dirigiram-nos para as 

salas das Comissões que tinham como or-

dem de trabalhos: apresentação das pro-

postas de cada Círculo eleitoral, esclareci-

mento de dúvidas e discussão sobre o pro-

jeto escolhido. Foi dada a permissão aos 

jornalistas de se deslocarem de Comissão 

em Comissão. 
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A pós a refeição, dirigimo-nos à porta lateral e entrámos para 

uma sala onde nos foram dadas instruções e identificações para professo-

res e alunos. De seguida, dirigiram-nos para as salas das Comissões que 

tinham como ordem de trabalhos: apresentação das propostas de cada Cír-

culo eleitoral, esclarecimento de dúvidas e discussão sobre o projeto esco-

lhido. Foi dada a permissão aos jornalistas de se deslocarem de Comissão 

em Comissão. 

 1º dia - Trabalho nas Comissões 
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N a segunda sala, reunia-se a 2ª Comissão presidida pela deputada 

Ana Catarina Mendes, do PS, assessorada por Cristina Tavares e tinha o deputa-

do Luís Fazenda, do BE. Os Círculos de Coimbra, Lisboa, Évora, Guarda e San-

tarém faziam parte desta Comissão e eram representados pelos deputados Caro-

lina Seco, da Escola Martim de Freitas, Miguel Cruz, Mariana Cruz, Adriana Nu-

nes e Gil Ferreira, respetivamente. Desta Comissão foi eleito, com 20 votos a fa-

vor, o projeto do Círculo de Lisboa como projeto-base. Após a eleição, foram en-

tregues papéis para os deputados alterarem, aditarem ou eliminarem alguma pro-

posta ao projeto base. Esta tarefa foi dada a todas as Comissões após a eleição 

dos projetos-base. Foram também escolhidas para terceira, quarta e quinta per-

guntas a fazer no próximo dia aos deputados convidados à Sessão Plenária, res-

petivamente as perguntas de Coimbra, com 18 votos, Guarda, com outros 18 vo-

tos e Santarém, com 17 votos. 

2ª Comissão  
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À s 17 horas, foi servido o lan-

che a todos os presentes; novamente 

a animação voltou e a diferença de 

regiões não foi obstáculo ao estabele-

cimento das primeiras amizades.  

E nquanto as Comissões ter-

minavam os seus trabalhos, os jorna-

listas e os professores tiveram direito 

a uma visita guiada a algumas zonas 

da Assembleia da República: a Sala 

dos Passos Perdidos e a Sala das 

Sessões. A primeira funciona como 

sala de espera e, devido à sua proxi-

midade com a Sala das Sessões, é 

utilizada também pelos jornalistas pa-

ra entrevistas a Deputados. A segun-

da é a sala onde se reúnem os depu-

tados na Assembleia e onde se legis-

la e fiscaliza o governo; o que mais 

sobressaiu aos olhos dos jornalistas 

foi a sua magnífica decoração. Os 

jornalistas receberam, ainda, as indi-

cações necessárias para o dia se-

guinte. 
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T endo terminada a atuação, foi servi-

do o jantar, que constava de sopa, dois pra-

tos à escolha, bebidas e sobremesas. Após 

a refeição, dirigimo-nos aos autocarros para 

estes nos conduzirem até aos alojamentos. 

As escolas do distrito de Coimbra ficaram 

alojadas na Pousada da Juventude de Al-

mada; aos professores destinavam-se quar-

tos duplos e aos alunos quartos múltiplos. A 

Pousada tinha um ambiente agradável e 

uma bonita paisagem, sobre o Tejo e Lis-

boa.  Alguns alunos optaram pela animação 

e divertimento, outros preferiram o trabalho 

e, mais tarde, o repouso. 

A 
 seguir a esta pe-

quena refeição, 

assistiu-se a uma 

atuação da Tuna “Master 

Classe”, do Agrupamento 

de Escolas de Moimenta 

da Beira. Esta tuna apre-

sentou vários temas de 

vários autores como 

Armstrong, John Lennon, 

Paul McCartney, entre 

outros. A atuação foi tão 

apreciada pelos presen-

tes que repetiram diver-

sas vezes alguns temas. 
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E ram 6 horas e trinta da ma-

drugada(!) quando se começou a des-

pertar na Pousada. Os duches fica-

ram completos e nos quartos a arru-

mação e a preparação da Sessão já 

tinha começado. Às 7 horas e trinta 

foi servido o pequeno-almoço, de se-

guida entregaram-se as chaves dos 

quartos e depois seguimos para os 

autocarros que nos levaram à Assem-

bleia da República para darmos início à Sessão Plenária. A viagem até lá demorou mais tempo 

que o habitual pois o trânsito era muito e intenso, além de um acidente. (Que bom viver em Co-

imbra!) 

Chegados à Assembleia, dirigimo-nos para a Sala do Senado onde os deputados se sentaram 

no hemiciclo, os jornalistas na sua bancada e os professores nas galerias. A Sala contava com 

126 deputados, de 103 escolas. O vice-presidente da Assembleia da República, Manuel Filipe 

(deputado do PCP) fez, então, a abertura solene e deu as boas-vindas, tal como o Presidente da 

Comissão da Educação, da Ciência e da Cultura, Ribeiro e Castro (deputado do CDS-PP) e deu-

se assim início à Sessão Plenária. A Mesa tinha como presidente Joana Filipa Pereira, do Porto, 

como vice-presidente Ana Ferreira, de Viana do Castelo, e como primeira e segunda secretárias 

Marta Ragageles, de Lisboa, e Patrícia Daniela Gonçalves, de Braga, respetivamente. 
 

D eu-se início ao período de perguntas aos deputados da Assembleia, de acordo com 

a ordem das Comissões. Estava pre-

sente a deputada Isilda Aguincha, do 

PSD, o deputado Carlos Enes, do 

PS, o deputado Michael Seufert, do 

CDS-PP, o deputado Miguel Tiago, 

do PCP, o deputado Luís Fazenda, 

do BE e a deputada Heloísa Apoló-

nia, do PEV. A deputada do PSD 

sublinhou ao longo das suas respos-

tas que “abandonar o euro não era 

uma meta”, enquanto o deputado do 

PCP foi alvo de muitas palmas.  
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Q uando termina-

ram as perguntas, os jornalis-

tas foram para o corredor onde 

aguardaram pela saída dos 

deputados para os questionar. 

 
Questionou-se a deputada do 

PEV, Heloísa Apolónia, sobre 

as implicações ambientais da 

crise. “São muitas, neste mo-

mento está-se a secundarizar 

tudo aquilo que se considera 

que não é importante para a manutenção do sistema financeiro, ou seja, aquilo que vai bene-

ficiar o sistema financeiro está-se a fazer, o que não tem nada a ver não se está a investir, ou 

seja, neste momento não se está a investir no ambiente. Por exemplo, o nosso litoral precisa 

de investimento.” “E talvez esse seja um caminho que possamos seguir…”, insisti. “E que é 

importante, porque por exemplo, quando nós dizemos assim: o turismo é importante para di-

namizar o país, é verdade, é uma atividade económica fundamental, mas se nós não preser-

varmos os nossos espaços naturais e se vêm turistas a Portugal e se lhes cai uma arriba em 

cima – eu estou a caricaturar, mas infelizmente são coisas que já aconteceram – isto degra-

da a imagem de Portugal perante o exterior e quebra-nos o turismo. Portanto, investir na sus-

tentabilidade das nossas arribas é fundamental até para efeitos económicos e, portanto, nós 

estamos a descurar muito a área ambiental… E mais! O governo, para não fazer investimen-

tos, está a querer entregar sectores fundamentais na área do ambiente ao sector privado, por 

exemplo, a água, que é um drama, porque a água é de todos, a água é um bem essencial à 

vida, não é para ser gerida em função da lógica privada, não é para dar lucro, é para servir 

as pessoas; estão a querer privatizar partes do mar, atenção!” 
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D e seguida, os jornalistas dirigiram-se para uma conferência de impren-

sa com o Presidente da Comissão da Educação, da Ciência e da Cultura, Dr. Ribeiro 

e Castro, onde lhe foram colocadas várias questões. Entre elas, “quais as medidas 

que já foram tomadas para impedir que os alunos universitários abandonem os seus 

cursos por razões económicas?”, ao que foi respondido: “Têm sido tomadas algu-

mas, nomeadamente o regulamento de bolsas, que eu creio que melhorou a situação 

económica, ainda que muita gente critique e que diga que não é suficiente, mas o 

regulamento de bolsas é para assegurar que os alunos que não têm condições eco-

nómicas e que tenham aproveitamento, não tenham que abandonar o ensino superi-

or por falta da condições económicas”. 

Quando a conferência terminou, os jornalistas regressaram à Sala do Senado, onde 

se estavam a discutir as propostas elaboradas no dia anterior, nas respectivas Co-

missões. O debate foi vivo, intenso, tendo sido suspenso, por volta das 13 horas, 

sendo retomado depois do almoço. 
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A  viagem para 

Coimbra foi mais calma, 

talvez devido ao desgaste 

dos professores e alunos, 

por estes 2 dias intensos 

de trabalho e dedicação. 

D irigimo-nos à As-

sembleia, onde os trabalhos 

recomeçaram. O debate conti-

nuou animado e de uma lista 

de 20 propostas, foram votadas 

10, sendo 4 delas provenientes 

da 1ª Comissão, 1 da 2ª Co-

missão, 2 da 3ª Comissão e 3 

da 4ª Comissão. 

 
Chegado ao fim o trabalho intenso, foram feitos agradecimentos pelos presentes da 

Mesa e pelos representantes das Mesas, elogiando o trabalho dos professores, dos 

colegas deputados, dos jornalistas, dos representantes da Mesa e de toda a organiza-

ção do projeto “Parlamento dos Jovens”. Foram, também, distribuídos diplomas para 

os deputados e foi entregue aos alunos um lanche transportável, para que não atrasas-

se o regresso. 
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Recomendação à Assembleia da República  
 
Aprovada na Sessão Plenária de 7 de maio de 2013  
 

Os Deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Básico recomendam à As-
sembleia da República a adoção das seguintes medidas:  
 
1. Dinamizar o setor primário, contribuindo desta forma para um aumento da produção nacio-
nal, aumento da competitividade do mercado interno e consequente redução das importações.  
 
2. Promover o aumento das atividades primárias, levando ao estímulo da economia, à diminui-
ção da dependência do exterior e ao aumento das quotas de produção pecuária, piscatória e 
agrícola, tendo em conta que as atividades económicas são fundamentais para o desenvolvi-
mento da economia, a criação de empresas e de novos postos de trabalho.  
 
3. Desenvolver esforços para promover o aumento das exportações (tendo em consideração a 
crescente globalização da economia mundial), através do desenvolvimento de campanhas de 
produtos nacionais e da promoção de incentivos à exportação de produtos made in Portugal, 
para que o país fique menos dependente das economias externas.  
 
4. Investir nas exportações, dando mais incentivos fiscais às empresas, promovendo sinergias 
com outros países europeus e procurando estimular a economia nacional, através do empre-
endedorismo e da revitalização das empresas em dificuldades, para que não entrem em pro-
cesso de insolvência.  
 
5. Apostar no turismo de qualidade e aproveitar os recursos endógenos e a nossa zona econó-
mica exclusiva. Fomentar medidas que permitam aumentar as exportações, com base nos fun-
dos do QREN.  
 
 
6. Incentivar o desenvolvimento da economia, através do estímulo à criação de empresas e 
facilitando o acesso ao crédito, baixando o IRC e a burocracia, e investindo em boas condi-
ções de trabalho e uma boa gestão empresarial.  
 
7. Garantir possibilidades de emprego, pela diminuição dos impostos sobre as empresas (IRC 
e TSU), devendo o valor correspondente a esta redução ser, obrigatoriamente, utilizado para a 
criação de emprego. Adicionalmente, o Estado deverá promover, nos ensinos básico e secun-
dário, o empreendedorismo jovem e o autoemprego.  
 
8. Aplicar taxas aduaneiras a produtos comprados fora da União Europeia, o que faria com que 
Portugal crescesse económica e industrialmente, estabilizando a balança comercial.  
 
9. Promover a criação de emprego, através de um financiamento público, em que a parte do 
salário correspondente a 40% do subsídio de desemprego é atribuída pelo Estado à empresa.  
 
10. Racionalizar as despesas estatais, nomeadamente no funcionamento das parcerias público
-privadas, hospitais, fundações e instituições públicas, entre outros gastos supérfluos e mal 
geridos, aumentando o rigor da execução orçamental desses organismos e respetivos prazos.  
 

Os Membros da Mesa  

Presidente: Joana Filipa Pereira  

Vice-Presidente: Ana Ferreira  

1.ª Secretária: Marta Ragageles  

2.ª Secretária: Patrícia Daniela Gonçalves  
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N o dia 3 de 

junho um grupo de 

47 alunos, os que 

mais se destaca-

ram na organiza-

ção e dinamização 

deste projeto, tive-

ram uma merecida 

visita guiada à As-

sembleia da Repú-

blica. 
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T ivemos a ocasião 
de questionar as duas depu-
tadas da Escola Martim de 
Freitas, sobre esta experiên-
cia vivida.   
“No primeiro dia, tudo foi 
encarado com alguma sur-
presa, pois era a primeira 
vez que estávamos inseri-
das num ambiente daquele 
género, mas  tanto a Presi-
dente da mesa da nossa 
comissão, Ana Catarina 
Mendes, deputada pelo Par-
tido Socialista na Assem-
bleia da República, assim 
como os restantes deputa-
dos fizeram tudo para que 
nos sentíssemos integrados 
e à vontade para apresentarmos e confrontarmos as nossas ideias.  
Fomos agrupados na 2ª comissão eleitoral, onde debatemos as nossas propostas, aprovando 
o projeto de recomendação da 2ª comissão.   
Na manhã seguinte, logo após uma longa fila, provocada pelo trânsito matinal, típico da nos-
sa capital, chegámos à Assembleia da República e dirigimo-nos à Sala do Senado, onde foi 
realizada a Sessão Plenária.   
Durante a sessão plenária nós, os deputados, exercemos total capacidade de argumentação 
e defesa das nossas propostas, conseguindo que fosse aprovada uma das medidas do distri-
to de Coimbra, referente ao incentivo e investimento na criação e inovação das empresas na-
cionais. Nesta sessão foi aprovado o texto final, por aclamação de todos os presentes.  
Foi com muito entusiasmo e dedicação que participámos neste projeto e vivemos com grande 
euforia estes dois dias em Lisboa.  
O Parlamento dos Jovens foi sem dúvida uma experiência bastante enriquecedora. Criámos 
amizades com “jovens deputados” das diferentes regiões do país e tivemos a oportunidade 
de trocar e debater ideias.  
Este projeto ajudou-nos a crescer como alunas, pessoas e cidadãs. Mostrou-nos como deba-
ter ideias em democracia, deu-nos a oportunidade de nos envolvermos nos problemas que 
assolam o nosso país e também de nos mostrarmos disponíveis para darmos o nosso contri-
buto, acreditando que o FUTURO SOMOS NÓS, os jovens.  
Foi uma experiência memorável que certamente desejamos repetir.   
Gostaríamos de agradecer à direção da escola, que nos possibilitou a participação neste pro-
jeto, bem como a todos os professores envolvidos, que sempre nos disponibilizaram a sua 
preciosa ajuda.  
O nosso muito obrigada!  
Foi com imenso orgulho que representámos a nossa escola e o nosso distrito”. 
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Adorei e 
gostaria 
de repetir 
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