O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida
aos jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. O programa
pretende educar para a cidadania e estimular o gosto pela participação cívica e política,
dando a conhecer aos jovens a importância e o modo de funcionamento da Assembleia
da República.
O programa, cujo tema é “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - SALVAR OS
OCEANOS”, desenvolve-se em várias fases ao longo do ano letivo, de forma a apurar
os jovens deputados que representarão o distrito do Porto na Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens. Nesta primeira fase escolar, onde participaram os alunos do 2.º
e 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, foram eleitos os
alunos que participarão na Sessão Distrital, que terá lugar entre fevereiro e março deste
ano.
Esta iniciativa contou com a presença do deputado do PS, Hugo Carvalho eleito
pelo Círculo Eleitoral de Amarante, tendo a sessão decorrido no auditório da Escola
Amadeo de Souza Cardoso, no dia 14 de janeiro pelas 10h30. O deputado elucidou os
alunos presentes sobre o Parlamento e o seu funcionamento, procurando despertar
neles a consciência cívica.
No dia 22 de janeiro decorreu na Escola de Vila Caiz, a Sessão Escolar do
Parlamento dos Jovens na qual participaram os 31 deputados eleitos nas eleições, que
decorreram no dia 18 do mesmo mês nas duas escolas.
Após apresentação e discussão de medidas, foram apurados 3 deputados para
representarem o projeto de recomendação do nosso agrupamento na Sessão Distrital
que se realizará no Porto entre os meses de fevereiro e março, a saber Benedita
Monteiro e Mariana Neto como deputadas efetivas e Leonor Lopes, como deputada
suplente.
Este ano, o Parlamento dos Jovens conta com o maior número de sempre de
participações, tendo sido registadas 983 inscrições a nível nacional.
A docente, Elsa Durães

