
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens – 25 de maio 2021 

 
No dia 25 de maio, realizou-se a Sessão Nacional do Ensino Secundário do projeto 

Parlamento dos Jovens. Este ano devido às vicissitudes da pandemia da COVID-19 a 

sessão nacional foi realizada via videoconferência e assim sendo, dia 25 de maio 130 

jovens deputados, pertencentes a cerca de 60 escolas dispersas um pouco por todo o 

país reuniram-se através da aplicação Microsoft Teams para debater soluções no 

combate à violência doméstica. Nesta edição encontravam-se em representação do 

círculo de Coimbra os jovens deputados da Escola Profissional Profitecla (João Sozinho 

e Yasmin Medeiros), do Colégio de São Teotónio (Matilde Lima e Francisca Oliveira) e 

da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores (Joaquim Rodrigues e João Salgado). 

Por volta das 9 horas e meia da manhã os constituintes do círculo de Coimbra 

reuniram-se à entrada das infraestruturas distritais do Instituto Português do Desporto 

e Juventude (IPDJ), visto este local ter sido previamente escolhido para a permanência 

dos jovens deputados conimbricenses aquando da realização da sessão nacional. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer o tratamento de excelência 

que o círculo de Coimbra recebeu enquanto “refugiado” nestas infraestruturas. 

 

(Conjunto dos Jovens Deputados constituintes do Círculo de Coimbra) 



A sessão nacional iniciou-se pelas 10 horas com as declarações do Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da República (Eduardo Ferro Rodrigues) que, durante o seu 

discurso, procurou enfatizar a importância do programa Parlamento dos Jovens e do 

seu incentivo à participação política entre os jovens. Ferro Rodrigues salientou, ainda, 

o papel desempenhado por este programa na consciencialização e sensibilização dos 

adolescentes para as diversas problemáticas do mundo contemporâneo, em particular, 

para a dura realidade da violência doméstica (tema da presente edição).  

Em seguida discursou o Sr. Deputado Firmino Marques, que atualmente preside a 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. No seu discurso revestiu o 

programa Parlamento dos Jovens de grande valor, por exemplo, quando declarou que: 

“Os estudantes de hoje serão os dirigentes de amanhã”. Além disso, Firmino Marques 

agradeceu a enorme dedicação que todas as escolas, professores e jovens deputados 

demostraram, pese embora, todas as adversidades presentes ao longo da corrente 

edição.  

Antes de acabar a cerimónia de abertura discursou, ainda, a Dra. Ilda Figueiredo, antiga 

deputada à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu. Ilda Figueiredo 

aproveitou este discurso para realçar a importante colaboração deste projeto no que 

toca à promoção de valores ético e morais tais como: o respeito e a igualdade e o 

combate à violência doméstica. 

À cerimónia de abertura seguiu-se um período de perguntas aos Deputados da 

Assembleia da República, mais concretamente à Sra. Deputada Carla Sousa, ao Sr. 

Deputado Alexandre Poço, à Sra. Deputada Ana Mesquita, à Sra. Deputada Mariana 

Silva, ao Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, à Sra. 

Deputada Ana Rita Bessa e à Sra. Deputada Bebiana Cunha. De entre os temas 

abordados nas questões colocadas pelos jovens deputados destacaram-se o 

associativismo juvenil, a participação política dos jovens e o problema do incremento 

atual de movimentos populistas.  

A manhã da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 2019/2021 culminou com o 

início do Debate da Recomendação à Assembleia da República sobre o tema da 

violência doméstica e no namoro. Ainda antes de almoço, os jovens deputados trocaram 

opiniões com vista ao aprimoramento da recomendação final. 

Depois do almoço, os participantes, já com as suas energias devidamente 

recarregadas, marcaram presença na reunião geral de votação para a eliminação de 

propostas. Melhor dizendo, durante a tarde coube aos jovens deputados analisar 

criticamente e, debater cada uma das propostas, visando a o melhoramento da 

recomendação final. Depois de longas horas de intenso e ininterrupto trabalho, a 

votação foi dada como concluída. Dos trabalhos desta sessão nacional do parlamento 

dos jovens resultou uma proposta final que integra dezassete medidas recomendadas, 

pelos deputados jovens, à Assembleia da República. 

A sessão foi encerrada com uma intervenção da Sra. Deputada Maria Begonha, que 

enquanto Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens da Comissão 

de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, destacou este programa como uma 

importante forma de aproximar os jovens ao Parlamento, realçando o facto da 

Assembleia da República ser a casa da Democracia e, por conseguinte, de todos nós.  



Gostava ainda de elogiar a prestação do círculo de Coimbra com especial destaque para 

os jovens deputados Joaquim Rodrigues e João Salgado que foram eleitos em 

representação da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores e que, demonstraram 

ao longo de todo o processo, um incomensurável interesse e dedicação.  

 

 

(Os jovens deputados João Salgado e Joaquim Rodrigues em trabalhos durante a sessão nacional) 

 

Para concluir, é importante valorar esta Sessão Nacional como o término de todo um 

longo percurso. A edição dos vinte e cinco anos do Parlamento dos Jovens foi uma 

experiência indubitavelmente única e, não tenho qualquer dúvida, de que a mesma 

marcou todos os jovens que nela participaram. Foi uma sessão que decorreu num 

contexto de pandemia, ao longo de dois anos, e que envolveu centenas de escolas e 

milhares de jovens, convidando, todos e cada um, a refletir acerca de um problema tão 

sério e atual como é o da violência doméstica.  

Resta-me apenas esperar que a recomendação final dos jovens à Assembleia da 

República seja uma mais-valia no combate a esta realidade tão triste e, que no futuro, 

possamos olhar para esta edição como tendo sido promotora de uma mudança 

paradigmática no combate ao problema da violência doméstica. 
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