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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Durante a primeira fase do Programa Parlamento dos Jovens, procedemos à divulgação do 

projeto e das atividades deste no seio da comunidade educativa, recorrendo a diferentes 

canais de comunicação, a saber: afixando nos placards da escola os cartazes, a calendarização 

e os sucessivos documentos informativos que foram sendo produzidos; contactando os 

diretores de turma para que cooperassem na mobilização dos alunos; apelando à participação 

dos alunos na página web da escola; contactando a associação de estudantes a fim de cooperar 

com as listas na promoção da campanha  eleitoral; facilitando o contacto das professoras 

responsáveis ao porta-voz de cada lista para em qualquer momento poder esclarecer 

eventuais dúvidas relativas ao projeto. 

No dia onze de dezembro de dois mil e treze promovemos a realização de um debate e sessão 

de orientação e de esclarecimento, que contou com a presença de candidatos das três listas 

(cerca de vinte) e das professoras responsáveis. Os alunos presentes foram sensibilizados 

para a importância da participação cívica e política e dos contributos que poderão dar  para a 

resolução de problemas da sociedade atual como é o da crise demográfica; incentivados a 

desenvolverem a capacidade de argumentação na defesa das suas ideias e convicções. Os 

alunos tiveram ainda oportunidade de esclarecer dúvidas, debater ideias sobre o tema e 

visionar um powerpoint sobre a Assembleia da República (processo de decisão e constituição).  

Quanto à  campanha eleitoral, decorreu com civismo e bastante entusiasmo.  

Na Sessão Escolar todas as medidas apresentadas foram debatidas com qualidade, elevação  e 

respeito pelos deputados presentes. Procedeu-se à aprovação de três medidas e à eleição dos 

deputados (2+1) à Sessão Distrital. Por falta de disponibilidade dos deputados eleitos, não foi 

possível indicar um candidato à Mesa da Sessão Distrital. O tema sugerido para o próximo ano 

foi  “A Desigualdade de Géneros”.  

Na fase seguinte à sessão escolar, os deputados eleitos puderam fazer uma pausa no projeto 

enquanto aguardavam a divulgação online dos projetos de recomendação das diferentes 

escolas participantes pelo círculo eleitoral de Braga. Terminado esse período, 

comprometeram-se com mais uma etapa de relexão crítica e análise, para melhor prepararem 

a Sessão distrital, tendo sido imprescindivel a orientação e apoio das professoras Aurora 

Santos e Graça Magalhães, sempre prontas para qualquer desafio que surgisse. A propósito foi 

elaborado o Dossier do Deputado. 



No dia  18 de março de 2014 decorreu, no auditório do Instituto Português da Juventude, em 

Braga, a Sessão Distrital do Parlamento Jovem/Secundário, perante uma plateia com mais de 

cem pessoas (professores acompanhantes, alunos e individualidades de referência para a 

iniciativa). Iniciou-se a sessão com as intervenções sequenciais  do Sr. Deputado da AR – João 

Lobo, do Delegado Regional de Educação do Norte – Dr. Aristides  Sousa, do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Braga – Dr. Ricardo Rio, da Srª Presidente da Assembleia M. de Braga – 

Drª Hortense Santos, do Diretor Regional do IPDJ -  Dr. Manuel Barros, e a apresentação dos 

deputados eleitos das trinta e uma escolas participantes, com ensino secundário.  

Os pontos seguintes da ordem de trabalhos  foram o período de perguntas ao Deputado da AR, 

a apresentação dos Projetos de Recomendação das escolas, o debate na generalidade, a 

votação na generalidade  do Projeto de Recomendação, o debate e votação na especialidade, a 

redação final do projeto do Círculo Eleitoral de Braga, a eleição das cinco escolas mais votadas 

à sessão Nacional e a seleção do tema para o próximo ano “Eutanásia”.  

A escola secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina foi representada com elevado civismo e 

sentido de responsabilidade pelos alunos André Marafona Cardoso (10.ºC), Pedro Miguel 

Ramos (10.ºG) e Rafaela Machado (10.ºC) na qualidade de deputados. Os nossos jovens 

deputados defenderam bem o Projeto de Recomendação da sua escola definido na sessão 

Escolar de dia 15 de janeiro pp, não obstante não ter sido uma das cinco escolas selecionadas 

para participar na Sessão Nacional. A boa disposição, apresentação e preparação do deputado 

André Cardoso, e dos colegas, foi algo que não passou despercebido a muitos dos presentes. 

Foi uma experiência de cidadania participativa que lhes despertou muito ineresse, entusiasmo 

e vontade de fazer melhor numa próxima participação. Tiveram a oportunidade de iniciarem a 

sua atividade política, alargando de forma nobre os seus horizontes.   

A equipa responsável 

 


