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Sessão 
Escolar

	 Tudo começou na Escola Secundária Tomás Cabreira, quando 20 jovens, 

motivados pelo espírito democrático, decidiram responder ao desafio proposto pela 

Assembleia da República - dar uma resposta aos desafios do poder local, no âmbito 

dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do poder autárquico. 

Dividimo-nos em duas listas, apresentámos as nossas propostas e, após uma 

fantástica semana de campanha (com muito bolo à mistura), a Lista B saiu 

vencedora! Após um debate democrático elegemos os nossos representantes na 

Sessão Distrital e as medidas que iríamos apresentar nessa mesma sessão: (1) 

criação de um modelo de gestão regional autónoma do território de Portugal; (2) 

promoção e reforço dos orçamentos participativos e (3) formação de estruturas 

regionais de apoio às minorias.



Parlamento dos Jovens 2017

No dia 21 de março, realizou-se a Sessão 
Distrital pelo Círculo Eleitoral do Distrito 
de Faro. Esta sessão realizou-se no IPDJ, 
em Faro. Contámos com a presença do 
senhor deputado Eng. António Eusébio, 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Faro (Dr. Rogér io Baca lhau ) , do 
presidente da CCDR Algarve (Dr. 
Francisco Serra), do delegado Regional 
da Educação (Dr. Francisco Marques) e do 
diretor regional do IPDJ no Algarve. A 
Escola Secundária Tomás Cabreira foi 
representada pelos alunos Francisco 
Gomes, Carolina Domingos e Maria 
Botelho como deputados efetivos, pelo 
aluno João Janeiro como deputado 
suplente e pela aluna Alice Pinheiro de 
Melo, que integrou a mesa como 
Secretária. Nesta sessão fizeram-se novas 
amizades, debateu-se e elaborou-se o 
Projeto de Recomendação do Algarve, 
defendido na Sessão Nacional pelas 
deputadas Teresa Sosa e Raquel Graça, 
da Escola Secundária João de Deus, pelo 
deputado Francisco Gomes (porta-voz) e 
pela deputada Carolina Domingos, da 
Escola Secundária Tomás Cabreira e pela 
deputada Leonor Mendes e pelo 
deputado Tomás Rodrigues, da Escola 
Secundária Pinheiro e Rosa.

Sessão 
Distrital



Dia 8 de maio de 2017. 7h30 da manhã. 8 
ensonados jovens farenses reúnem-se em 
frente do Fórum Algarve. É assim que tudo 
começa. Passadas 5h30 de viagem e depois 
de recolhermos os nossos colegas de Castro 
Verde, Beja, Palmela e Almada, chegamos à 
Assembleia da República. Esfomeados, 
somos recebidos com croquetes e pastéis de 
bacalhau e, com o estômagos reabastecidos, 
sentimo-nos prontos para enfrentar os 
desafios que nos aguardam. Dividimo-nos 
em quatro comissões e os deputados do 
Círculo Eleitoral de Faro integram a primeira 
comissão, juntamente com os deputados dos 
Círculos Eleitorais do Porto, de Beja, de 
Bragança, da Europa (Jersey), da Madeira e 
de Viseu, como se pode ver na imagem 
acima. Fomos recebidos pelas senhoras 
deputadas Ana Mesquita do PCP e 
Margarida Balseiro Lopes do PSD. Cada 
Círculo Eleitoral apresentou o seu projeto de 
recomendação e a Comissão decidiu que o 
projeto que iria ser apresentado no dia 
seguinte seria o proposto por Faro! Fizeram-
se algumas alterações ao projeto original, 

fundindo-se algumas medidas dos outros 
C í r c u l o s E l e i t o r a i s , n u m e s p í r i t o 
profundamente democrático. Assim sendo, 
chegou-se ao Projeto de Recomendação aqui 
resumido: (1) implementação das regiões 
administrativas; (2) revisão e reestruturação 
das funções das autarquias; (3) firmar um 
regime saudável e acessível em relação à 
convocação de um referendo local; (4) 
inventariar, recuperar e rentabilizar, através 
de investimento privado, os recursos 
endógenos e o património municipal e (5) 
adoção de medidas promotoras da 
c o n s c i ê n c i a c í v i c a e d a c i d a d a n i a 
participativa. Dadas por terminadas as 
Comissões, tivemos a oportunidade de 
part ic ipar numa divert ida at iv idade 
organizada pela companhia de teatro 
“Improvisos”. Seguidamente, jantámos num 
dos claustros da Assembleia da República e 
dirigimo-nos, com os nossos colegas 
alentejanos, para o Hotel Holliday Inn Oeiras 
onde dormimos nessa noite (se bem que o 
verbo dormir talvez não seja o mais 
adequado).
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No período da tarde, deu-se continuação 
ao Plenário e aprovou-se o Projeto de 
Recomendação que será apresentado na 
Assembleia da República. Na viagem de 
regresso fortaleceram-se amizades, 
dormiu-se e ouviu-se o cante alentejano, 
maravilhosamente interpretado pelos 
nossos colegas de Beja. 
Ac ima de tudo, foram dois d ias 
inesquecíveis. Desenvolveram-se novas 
amizades, realçou-se a importância da 
participação dos jovens na vida política e 
estimulou-se a capacidade reivindicativa 
de todos os presentes.

No dia seguinte, e após ingestão de uma 
quantidade considerável de cafeína, dirigimo-
nos para a Sala do Senado onde se iria realizar o 
Plenário. Fomos recebidos pelo Presidente da 
Assembleia da República, pelo Presidente da 
Comissão da Educação e da Ciência, pela 
Secretária Adjunta da Educação e pelo 
Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas. Foram realçados os valores 
democráticos da cidadania at iva e da 
consciência cívica. Seguidamente, contámos 
com a presença dos deputados Luís Monteiro 
(BE), Heloísa Apolónia (PEV), Ana Mesquita 
(PCP), Odete João (PS), Carla Barros (PSD) e 
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que 
responderam a perguntas colocadas pelos 
deputados, realçando-se a necessidade de 
investimento no interior e realçando a 
importância da participação dos jovens no 
mundo da política. Mais tarde, os jornalistas 
participaram numa Conferência de Imprensa 
com o Presidente da Comissão da Educação e 
da Ciência (Alexandre Quintanilha). Destacou-se 
a importância da construção de um sistema 
educativo que incentive a “ousadia” e a 
inovação, e não apenas uma s imples 
memorização. 
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