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A VOZ DOS DEPUTADOS: 

HOJE NA ESCOLA, NO FUTURO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da 
República dirigida aos jovens dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário. O tema “40 anos de Constituição da República Portuguesa e do Poder 
Autárquico - A que Temos e a Que Queremos: Desafios do Poder Local!” foi escolhido 
este ano para celebrar os 40 anos da Constituição da República Portuguesa. A 
professora Ana Joaquim coordenou o Programa, coadjuvada pela coordenadora do 
Clube Europeu e os docentes Gentil Duarte e Vítor Oliveira. 

No âmbito deste programa, os jovens 
deputados da Escola Secundária do Cartaxo 
apresentaram as suas medidas no debate 
realizado no dia 16 de janeiro, em que 
participaram a deputada Dr.ª Idália Serrão e o 
Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Dr. 
Pedro Ribeiro. Após as eleições, os 31 deputados 
apurados das diferentes listas reuniram-se, no dia 
20 de janeiro, em Sessão Escolar, para discutir as 
medidas que iriam levar à Sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens, assim como para decidir 

quais os deputados que as iriam defender e aí 
representar a nossa escola. 

Cada lista apresentou as suas medidas e, 
depois de estas serem discutidas e melhoradas por todos os deputados, decidiu-se, por 
votação, quais as três que se iriam apresentar na Sessão Distrital. De seguida, realizou-
se outra votação para deliberar quais os deputados representantes da escola. Os 
alunos Ricardo Dias, Rodolfo Carrasquinho e Inês Custódio foram os deputados eleitos, 
sendo o aluno Vicente Dias eleito como deputado suplente. Assim, representaram com 
muito empenho o ensino secundário desta escola no dia 21 de março na Sessão 
Distrital. A aluna Cristina Sturza foi também eleita como candidata pela escola à Mesa 
da Sessão Regional/Distrital.  

Na Sessão Distrital/Regional, que teve lugar no dia 21 de março de 2017, 
estiveram presentes o Deputado da Assembleia da República, Dr. Hugo Costa, o 
Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Dr. Pedro Ribeiro, o Delegado Regional da 
Educação da LVT, Dr. Francisco Neves, e a Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 
Dra. Eduarda Marques. Participaram 14 escolas e 56 deputados, acompanhados pelos 
respetivos docentes coordenadores deste Programa.  
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