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Comemoração dos 25 anos do Projeto “Parlamento dos Jovens”
Seminário - “Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta”

A aluna Bia Vaz e a docente Carla Novais participaram nas comemorações dos 25
anos do Projeto “Parlamento dos Jovens” (1995/2020) que decorreu no dia 1 de fevereiro,
por videoconferência.
O Seminário contou com a participação do Presidente da Assembleia da República,
Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e
Desporto, Firmino Marques, a fundadora do Projeto, ex-deputada e professora Julieta
Sampaio, a deputada coordenadora do grupo de trabalho do Projeto, Maria Begonha, o
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, entre outras personalidades,
nomeadamente, deputados, alunos e docentes.
O Projeto “Parlamento dos Jovens”, ao qual o Agrupamento aderiu em 2017, é um
espaço de experimentação onde se mostra a capacidade de inovação dos jovens, onde se
cultivam os valores que vão reforçar os alicerces da democracia. Pretende estimular a
experiência do aluno em participar no processo de decisão do parlamento, criar um espaço
de diálogo onde se podem apresentar, debater ideias, aproximando os jovens da
Assembleia da República. Atualmente, o Projeto envolve 1009 escolas de todo o país,
sendo considerado um sucesso.

A HISTÓRIA E AS ESTÓRIAS DO PARLAMENTO DOS JOVENS

O Projeto “Parlamento dos Jovens” arrancou no ano de 1998, designando-se “A Escola
e a Assembleia”, com a visionária Julieta Sampaio, docente e ex-deputada e contou com
a colaboração da Câmara Municipal do Porto, na pessoa de Fernando Gomes e da Câmara
de Lisboa, sob a presidência de Jorge Sampaio, que custearam a viagem à Assembleia da
República de 40 jovens, dos dois distritos, sob o tema: “Os Direitos da Criança”.
Este primeiro sucesso foi amplamente divulgado com o apoio da RTP, JN e Expresso.
Só mais tarde se efetuou um protocolo com o Ministério da Educação e se passou a
designar “Parlamento dos Jovens”. O Projeto abriu um espaço de debate político aos
jovens, onde são respeitados por todos os orgãos de soberania. Foi assim traçado um
caminho para melhor servir os jovens, criando condições para que estes desenvolvam uma
cidadania ativa. O Projeto é atualmente um trabalho de equipa, que envolve múltiplos
parceiros desde a Assembleia da República, IPDJ, Autarquias, Escolas, Docentes e
Deputados.

OS DESAFIOS DO “PARLAMENTO DOS JOVENS” NA CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADANIA ATIVA

O Projeto espalha-se por toda a Escola, com a constituição de listas, apresentação de
propostas de lei, ocorrendo um grande debate de ideias, desenvolvendo o pensamento
crítico dos jovens e ensinando-os a aceitar todos os pontos de vista. Durante todo este
processo aprende-se a trabalhar em equipa, como debater ideias e propor soluções para
problemas atuais, bem como, as alterações climáticas, fakenews, violência doméstica, a
constituição portuguesa, entre outros.
O “Parlamento dos Jovens” é uma oportunidade de estes participarem de forma ativa
no sistema democrático. Esta experiência de vida promove um modo de estar mais
inclusivo e participativo dos jovens na sociedade.
É importante capacitar os jovens para a transposição das ideias em atos que beneficiam
a sociedade. A Escola, por característica, é um local “ideal” para agregar e motivar a
participação dos jovens através do associativismo ou a participação no espaço global digital,
como por exemplo, o crowdfunding, as petições online …

Os jovens têm um grande impacto na sociedade, logo é bom ter, cada vez mais, jovens
e cidadãos ativos, interessados nos desafios/problemas que a sociedade enfrenta. É esta
proximidade dos jovens com o sistema democrático que irá reverter a tendência do seu
afastamento assim como reforçar o papel cívico dos futuros adultos.
É um dever da sociedade democrática dar voz aos jovens, assim como, uma obrigação
dos políticos eleitos, transformar esta voz em ações concretas nas suas decisões sobre os
temas estruturais de um país.
Recomendasse a visualização do vídeo sobre os “25 anos do Projeto”, através do link:
https://jovens.parlamento.pt/Filmes/25anosprograma/25-anos-parlamento jovens_v2.mp4

Bia Vaz, aluna do 3º ciclo da Escola Básica do Arco de Baúlhe, deputada eleita do
Projeto “Parlamento dos Jovens”, para representar o Agrupamento na sessão distrital de
Braga (8º A).
Carla Novais, professora de História
(Coordenadora do Projeto no 3.º Ciclo)

