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PARLAMENTO DOS JOVENS
| Paula Maia  | 

Mais de centena e meia de alu-

nos, oriundos de 49 as escolas

do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Bá-

sico do distrito, estiveram ontem

reunidos no IDJ de Braga para

aprovarem o projecto de resolu-

ção e os deputados (dez) que vão

representar o círculo de Braga

na sessão nacional do Parlamen-

to dos Jovens, que decorrerá  nos

dias 22 e 23 de Maio, na Assem-

bleia da República.

‘Os Jovens e Constituição’ é a

temática escolhida para a edição

deste ano, desafiando os jovens

alunos a opinar sobre a temática,

incentivando-os a uma participa-

ção cívica activa.

O círculo eleitoral de Braga se-

rá representada por cinco esco-

las e dez deputados.

Susana Pinto, coordenadora do

projecto, diz que em discussão

nesta sessão distrital do Parla-

mento dos Jovens estiveram vá-

rias temáticas “e bastante polé-

micas”, desde a eutanásia, bul-

lying, a imunidade dos deputa-

dos ou mesmo a alteração da

idade de voto para os 16 anos.

Durante a manhã foi eleito o

projecto base, a partir dos pro-

jectos que cada escola apresen-

tou, assim como as respectivas

medidas. 

Já no período da tarde, os alu-

nos distribuíram-se por vários

grupos de trabalho para elaborar

o projecto final.

“Os alunos terão de aprovar

um projecto de resolução final

que será posto à consideração na

sessão nacional”, afirma Susana

Pinto, confessando ter ficado

“surpreendida” por estes jovens

terem manifestado um grande

interesse na vida política, ao

contrário do que se tem falado.

“Isto demonstra que os jovens

têm interesse, que querem parti-

cipar e que tem agora oportuni-

dade de viver estas experiências

de perto”, continua a responsá-

vel.

O Parlamento dos Jovens é

uma iniciativa da Assembleia da

República, organizada em cola-

boração com o Ministério da

Educação, o Instituto Português

do Desporto e Juventude e ou-

tras entidades, com o objectivo

de promover a educação para a

cidadania e o interesse dos jo-

vens pela participação cívica e

pelo debate de temas da actuali-

dade.

Na primeira fase desta iniciati-

va, que decorreu entre 24 de

Agosto e 15 de Fevereiro, os es-

tudantes inscritos promoverem

debates e eleições para a sessão

escolar, onde foram eleitas, nas

respectivas escolas, as recomen-

dações e deputados que estive-

ram presentes nesta sessão dis-

trital. As sessões nos diferentes

distritos e Regiões Autónomas

decorrem até 20 de Março.

O IPDJ de Braga acolhe hoje a

sessão distrital do Parlamento

Jovem dos alunos do ensino se-

cundário que tem como tema ‘40

anos da Constituição da Repú-

blica e do Poder Autárquico”.

Quarenta e nove escolas do distrito
aprovam projecto de resolução
SESSÃO DISTRITAL do Ensino Básico do Parlamento dos Jovens decorreu, ontem, no IPDJ, para eleger
o projectos e os deputados que vão representar o círculo de Braga na Assembleia de República.
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Sessão distrital decorreu ontem, no IPDJ de Braga

Durante o período da
manhã, os alunos
participantes nesta sessão
tiveram também a
oportunidade de trocar
algumas opiniões com o
deputado do PSD Emídio
Guerreiro, colocando-lhe
perguntas sobre as
temáticas em questão.
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