Primeira fase do projeto “Parlamento dos Jovens”
Na E.B.2/3 do Padrão da Légua, no decorrer do mês de janeiro de 2019, os alunos do 2º e 3º ciclo
elegeram os deputados que irão representar a escola nas próximas fases do projeto “Parlamento
dos Jovens”.
O Parlamento de Jovens é um projeto desenvolvido pela Assembleia da República em conjunto com o
Ministério da Educação, o I.P.D.J., a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e
as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Esta iniciativa é concebida todos os anos, ao longo do período escolar, e nela participam todas as escolas do
país que estejam interessadas.
Com esta atividade pretende-se acentuar as capacidades de argumentação na defesa de ideias e divulgar o
processo de decisão da Assembleia da República enquanto órgão representativo de toda a população
portuguesa, bem como incentivar os seus participantes na contribuição de resoluções para as questões que
afetam o seu presente e o seu futuro e o interesse pela participação cívica e política dos mesmos.
O programa “Parlamento dos Jovens” divide-se em três fases ao longo do ano letivo:






A primeira fase consiste na criação, por parte dos alunos interessados, de listas e medidas ligadas ao
tema em causa e na divulgação e eleição das mesmas. Nesta fase inicial, é possível também realizar um
Debate Especial, em que é convidado um Deputado da Assembleia da República.
A segunda fase é onde se reúnem os deputados eleitos que representam as escolas de cada distrito, ou
região autónoma, para aprovar as recomendações a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos
Jovens e eleger os deputados que os irão representar nesta Sessão.
A terceira e última fase é a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, onde se reúnem os deputados
eleitos de cada distrito ou região autónoma e onde se aprova, após debate em comissões e plenário, a
recomendação final sobre o tema.

Este ano, o projeto tem como tema as “Alterações Climáticas” e como subtema “Salvar os Oceanos”.

Na realização da primeira fase deste projeto, na Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua, formaram-se
quatro listas candidatas que criaram três medidas cada uma para proteger e regenerar os oceanos. A lista A da
turma 9ºH, as listas B e C da turma 9ºE e a lista D da turma 9ºF.
Após alguns dias de campanha em que as listam divulgaram as suas ideias e apelaram o voto dos eleitores, no
dia 14 de janeiro de 2019, realizaram-se as eleições.
Posto isto, num total de 621 eleitores inscritos, foram registados 257 votos, tendo sido considerados 3 votos
nulos e 1 voto em branco.
Das quatro listas candidatas, 65 dos votos foram atribuídos à lista A (10 mandatos obtidos), 34 à lista B (4
mandatos obtidos), 46 à lista C (7 mandatos obtidos) e 104 à lista D (10 mandatos obtidos). Verificou-se que a
lista vencedora foi a lista D.

De acordo com os mandatos obtidos por cada lista, os deputados eleitos foram:



Lista A - Margarida Fráguas, Diana Barros, João Moura, Matilde Simões, João Reis, Beatriz Algarinho,
Sara Cunha, Beatriz Gonçalves, Mafalda Viegas e Mariana Monteiro.
Lista B - Luís Rodrigues, Matilde Cardoso, Carolina Rodrigues e
Débora Silva.




Lista C - Raquel Antunes, Matilde Morais, Ana Sofia Silva, João Pedro, Carolina Paulo, Luana Gomes e
Carolina Silva.
Lista D - Ricardo Leite, Beatriz Pratas, Afonso Mendes, Leonor Silva, Ana Valente, Carolina Monteiro,
Ana Domingos, Inês Ribeiro, Mariana Araújo e Sara Dias.

Após a seleção dos trinta e um deputados das listas, realizou-se uma Sessão Escolar que teve início às 14:45h
do dia 16 de janeiro de 2019 na Sala de Conferências.
Nessa sessão foram eleitos os deputados que irão representar a escola na fase distrital e a candidata a
Presidente da mesma, bem como as três medidas que irão defender na fase seguinte.
Dessa votação foram eleitas as deputadas Margarida Prendas Fráguas (representante da lista A) e Ana Rita
Teixeira Gomes Domingos (representante da lista D), como deputadas efetivas, e a deputada Raquel Reis
Antunes (representante da lista C), como deputada substituta. Para Candidata a Presidente da Sessão Distrital,
foi escolhida a Matilde da Luz Simões (representante da lista A).
Após o debate e propostas de alterações, das doze medidas apresentadas, foram escolhidas as seguintes:




Campanhas de sensibilização para reduzir o lixo marinho, associadas a iniciativas de limpeza de praias,
envolvendo outra organização e grupos locais da sociedade civil;
Criação de secções de produtos ecofriendly no comércio geral, associados à troca de vouchers de
desconto obtidos pela entrega de resíduos para reciclagem;
Impostos sobre produtos de plástico não reciclado.

No dia 16 de janeiro de 2019, realizou-se um Debate Especial com presença do Exmo. Sr. Deputado Pedro
Bacelar de Vasconcelos, integrante do Partido Socialista (PS) da Assembleia da República.
Para dar início ao debate, as deputadas eleitas apresentaram as medidas propostas pela escola, para
regenerar e proteger os oceanos, que irão ser apresentadas na fase distrital do Parlamento dos Jovens. Durante
o debate, foram abordados temas como as alterações climáticas, o significado do mandato parlamentar e as
regras do debate parlamentar. Houve ainda lugar a questões ao deputado acerca do cargo que desempenha na
Assembleia, bem como a sua formação académica e a opinião do mesmo acerca do projeto e das propostas que
visamos apresentar na próxima fase do “Parlamento dos Jovens”.
Esse projeto revela-se de enorme importância pois promove o debate democrático, o respeito pela diversidade de
opiniões e pelas regras de formação das decisões, fomentando o desempenho de uma cidadania ativa.
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