
 

 

Deputados Europeus por um dia 

 

 
 

Em representação de Portugal, 24 alunos e 2 professores da Escola Secundária Henrique 

Medina estiveram no passado dia 24 de Novembro em Estrasburgo para participarem numa sessão 

do Euroscola que decorreu no Parlamento Europeu. Estiveram presentes 20 escolas de 20 países 

diferentes. Aproximadamente 500 alunos foram Deputados Europeus por um dia. 

No início da manhã e após a abertura e apresentação do projeto por parte do Presidente 

do Euroscola, foi realizada uma breve apresentação (1 minuto) de cada uma das escolas, sendo a 

da Escola Henrique Medina, feita por duas alunas. O resto da manhã foi dedicado a perguntas por 

parte dos alunos e respostas por parte da mesa que além do Presidente, tinha mais quatro 

pessoas. As questões foram sobre a União Europeia e principalmente a atual crise financeira. 

Na parte da tarde, e durante duas horas, os alunos foram distribuídos por seis comissões 

parlamentares tendo cada uma delas de apresentar propostas de medidas sobre um dos seguintes 



temas: "Papel dos valores da Europa no mundo";"2011, Ano Europeu do Voluntariado"; "Ambiente 

e energias renováveis"; "Liberdade de informação e cultura da cidadania"; " Democracia e 

cidadania"; "Futuro da Europa". Estes temas já tinham sido anteriormente divulgados e em cada 

escola formaram-se grupos de quatro alunos para cada um. No caso da Escola Secundária 

Henrique Medina estes temas foram preparados em várias sessões, tendo como consequência que 

várias das propostas da escola tenham sido levadas a plenário. 

Pelas dezasseis horas reuniram-se em plenário onde as propostas das comissões foram 

apresentadas, uma por cada comissão, e depois de colocadas algumas perguntas foram votadas, 

tendo sido as seis aprovadas. 

A língua utilizada foi essencialmente a Inglesa e com menos frequência a Francesa, 

existindo tradução simultânea apenas em Alemão, Francês e Inglês. 

A sessão foi encerrada pelas 18 horas. 


