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Nota Informativa 

 

Parlamento dos Jovens 

A aprendizagem de um caminho democrático 

 

Quem gostaria de ter poder de fazer aplicar uma ideia sua na nossa Região? – perguntou a 

Presidente da Assembleia a uma plateia de alunos do ensino básico da Escola Francisco Ferreira 

Drummond, na ilha Terceira.  

Muitos braços se levantaram em sinal de assentimento e entusiasmo. A pergunta, mais do que 

um convite à reflexão, constituía um desafio para os jovens alunos. 

Ana Luísa Luís explicou os caminhos para chegar à concretização da ideia. O Parlamento dos 

Jovens ganhou, assim, um novo objetivo, uma nova proximidade e uma forte utilidade: a de 

influenciar as políticas por iniciativa e pensamento dos jovens.  

Para atingir a meta, há que seguir uma sequência de regras democráticas, de respeito pelas ideias 

dos companheiros e de exercício da capacidade de argumentação. Mas o resultado pode ser 

chegar à representação regional no Parlamento nacional.  Todas estas explicações foram dadas 

pela Presidente da Assembleia Legislativa, numa ação de sensibilização para alunos e 

professores, em que apelou a uma participação ativa dos jovens.  

A sessão, em que participaram o Secretário Regional da Educação e Cultura e a Secretária 

Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares, terminou com duas canções 

interpretadas pelos alunos do quinto e sexto anos: “Canção da Terra” e “Ilhas de Bruma”.  

Este ano todas as ilhas estão representadas no Parlamento dos Jovens estando inscritas trinta 

escolas do Ensino Básico e trinta e oito do Ensino Secundário. 
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A sessão regional terá lugar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2016, na Assembleia Legislativa, 

onde a temática debatida pelos alunos do Ensino Básico será “Racismo, Preconceito e 

Discriminação”, enquanto os alunos do Ensino Secundário vão-se dedicar ao tema “Portugal: 

Assimetrias Litoral/Interior. Que soluções?”. 

 

 

Horta, 6 de novembro de 2015 
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