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JOVENS NA POLÍTICA

Caminhos 
novos para 
a velha
democracia
A sociedade não se cansa de respon-
sabilizar os jovens pelo futuro, mas à 
cautela lá vai dizendo que “são novos, 
não pensam”. Na política, por entre 
discursos de sedução à participação 
dos jovens - só porque a abstenção 
está a crescer nesta faixa etária - 
esquece-se que os mais novos podem 
estar cansados dos modelos de polí-
tica convencionais. Em Oliveira do 
Bairro até há juventude em destaque 
nesta área, que não esconde o desejo 
de ver a política rejuvenescida e mais 
aberta aos jovens.

Com as taxas de absten-
ção a atingir valores recor-
de, de forma consecutiva, 
sabendo-se que são os jo-
vens a contribuir em lar-
ga maioria para esse va-
lor, importa saber o que os 
afasta dos atos eleitorais ou 
da participação direta nas 
questões políticas locais e/
ou nacionais. Ou, se quiser-
mos, confirmar se uma coi-
sa depende da outra.

Certamente, é redutor di-
zer que os jovens estão de 
costas voltadas para a po-
lítica, só porque sim. Mas 
será que as instituições 
políticas têm demonstra-
do coragem (para além da 
preocupação) para ajustar 
as suas metas e comunica-

ção à juventude?
Em Oliveira do Bairro te-

mos três jovens em três di-
ferentes bancadas partidá-
rias na Assembleia Munici-
pal. Um número que acaba 
por ter alguma expressivi-
dade num órgão onde estão 
representados apenas qua-
tro partidos políticos. No 
entanto, a presença destes 
jovens resume-se à partici-
pação naquele órgão fisca-
lizador e não no executivo, 
onde podiam ter uma po-
sição mais ativa nas gran-
des decisões em termos de 
política local. Nenhum dos 
partidos quis assumir essa 
vontade de colocar um jo-
vem em lugar elegível para 
chegar ao colégio de verea-

dores, remetendo a parti-
cipação da juventude para 
a assembleia municipal, 
aliás, como também é prá-
tica corrente nos restantes 
municípios da região, apa-
recendo, volta e meia, uma 
ou outra exceção.

Quisemos conhecer  me-
lhr estes três jovens, assim 
como as suas ideias e ambi-
ções. Chegaram à política 
por razões diferentes, sa-
bem o que querem e o que 
não querem do mundo po-
lítico. Manifestaram desde 
cedo uma forma diferente 
de estar na sociedade e não 
rejeitam a política como ca-
minho para garantir uma 
sociedade melhor, mas so-
bretudo mais democrática.

Carolina Ribeiro, com 
apenas 19 anos, está a es-
trear-se na vida política 
como deputada do Partido 
Socialista na Assembleia 
Municipal de Oliveira do 
Bairro.

Entusiasta pela história 

recente da democracia no 
nosso país, a jovem socia-
lista ganhou um interesse 
particular pelas eleições 
presidenciais de 1986, onde 
“a minha família acabou 
por estar envolvida. O meu 
avô era apoiante de Mário 
Soares quando a maioria 
aqui do concelho apoiava 
Freitas do Amaral. Acabei 
por me interessar e tentar 
perceber com que partido 
me identificava mais. Se 
calhar comecei mais à es-
querda mas depois acabei 
por me identificar com o 
Partido Socialista”, diz.

Carolina Ribeiro, ob-
servando que havia muito 
pouca representatividade 
do PS localmente, encarou 

o desafio de tentar inver-
ter os números e vai daí, 
com os seus 17 anos de ida-
de, deu corpo à reativação 
da Juventude Socialista em 
Oliveira do Bairro. 

Valdir Coimbra, inde-
pendente eleito pelo CDS-
-PP para o mesmo órgão, 
descobriu a veia política no 
Parlamento Jovem, tendo 
chegado a assumir funções 
de deputado por Aveiro a 
nível nacional neste desa-
fio colocado aos jovens nas 
escolas. “Percebi que aqui-
lo que quero na política é 
estar na frente da luta por 
uma causa social, seja qual 
for. Percebi, também, que 
não percebia muito de polí-
tica e tinha necessidade de 

Origens 
Carolina Ribeiro entra na 
política pela história das 
ligações familiares ao par-
tido, Valdir Coimbra foi 
despertado para a políti-
ca pelo Parlamento Jovem. 
Ricardo Regalado aponta, 
entre outras razões, o facto 
de ter sido aluno do IPSB. 
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Carolina Ribeiro - 19 anos

Valdir Coimbra - 20 anos 

Ricardo Regalado - 25 anos

- Deputada Municipal PS 
- Presidente da Concelhia da 

Juventude Socialista (JS)
- Membro do secretariado dis-

trital da JS e Comissão Política 
Nacional da JS

- Estuda Sociologia, na Facul-
dade de Letras da Universidade 
do Porto

- Ídolos/referências: António 
Guterres e a nível local Frei Gil.

- Para 2022: Democracia

- Deputado Municipal CDS
- Estuda na Faculdade de Psi-

cologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto

- Fez voluntariado através do 
Banco Local de Voluntariado

-  Ídolos/referências: Kimberly
- Para 2022: Gratidão e 

concretização

- Deputado Municipal PSD 
- Licenciatura em Teatro e 

Mestrado em Estudos Artísticos
- Ligações a associações como 

a PROMOB e ABC Bustos
- Ídolos/referências: Jacinto 

Lucas Pires, Francisco Sá Car-
neiro e D. Pedro IV

- Para 2022: Saúde e liberdade 
para toda a gente.       

Para os três jovens deputados, a escola po-
dia ser determinante para incentivar os jo-
vens à participação na vida política, mas aca-
ba por ter um papel que pode ajudar ao afas-
tamento destas questões.

Valdir Coimbra reconhece isso mesmo, 
apontando que o gosto pela política partiu 
dele próprio, impulsionado pela questão do 
Parlamento Jovem, enquanto estudante, mas 
com esta iniciativa externa à escola.

“Sempre fui um jovem ativo, por natureza, 
e isso fez a diferença, mas não há estruturas 
que aproximem os jovens da política”, refere 
o deputado.

Acreditando que já se começa a caminhar 
nesse objetivo, com “projetos e visões” em-
bora pouco expressivos, o jovem eleito pelo 
CDS lamenta que não haja, no meio escolar, 
fóruns para “falar de sexualidade ou de etnia, 
entre outros temas que deveriam ser aborda-
dos nas escolas para esclarecer os jovens, a 
não ser aqueles que têm ciências políticas”.

Ricardo Regalado corrobora e argumenta 
que “o problema é mesmo da escola”. “A es-
cola é muito pouco democrática, a forma de 
ensino é pouco democrática porque não te-
mos oportunidade de exercer o nosso papel 
enquanto parte interessada nos assuntos.”

O jovem deputado do PSD defende que “há 
um trabalho muito importante  a fazer” e sus-

tenta que “os assuntos da escola deviam ser 
discutidos com os alunos. Por exemplo, quan-
do há uma obra na escola, ninguém pergunta 
aos alunos o que eles querem, sendo excluí-
dos da participação política da escola”.

Em termos de política ativa local, Ricardo 
Regalado destaca o papel das estruturas jo-
vens dos partidos, apontado que “ainda te-
mos muito que trabalhar dentro da Assem-
bleia Municipal e do Conselho Municipal da 
Juventude”, regozijando-se, no entanto, por 
haver mais jovens naquelas estruturas. “Es-
tamos no bom caminho mas ainda há um ca-
minho longo a percorrer”, conclui.

Carolina Ribeiro é perentória nesta ques-
tão: “Não há incentivos para os jovens parti-
ciparem e, pior ainda, são os jovens que as-
sociam a política a partidos, o que é errado”. 
“Posso votar neste ou naquele partido pelas 
suas propostas e não pela sigla”, explica.

Reconhecendo que não se dá a devida im-
portância à questão das Ciências da Educa-
ção nas escolas, a deputada contesta o ar-
gumento de “«deixem as crianças em paz» 
quando se tenta explicar-lhes certas coisas 
que são factos e não são opiniões”.

Carolina Ribeiro denuncia a falta de “es-
truturas e propostas que promovam a polí-
tica junto dos jovens, para evitar que caiam 
em populismos baratos, acreditando em coi-

sas que gostam de ouvir, com líderes a apre-
sentarem resoluções fáceis para problemas 
complexos”.

Futuro passa pela política?
“Não quero que seja a política a definir-

-me, quero ir-me definindo com a própria 
política”, diz Valdir Coimbra, frisando que 
“depois deste raciocínio, sim, o futuro é 
pela política, porque nós somos seres po-
líticos, seres sociais e política tem que ser 
vista como sinal de mudança”. Para o futuro 
“nada está fechado”,  mas “filiar-me ou has-
tear uma bandeira não, não está nas minhas 
metas”, realça.

Ricardo Regalado não tem “ambições nem 
expetativas”, tem sim “muito interesse pela 
política”. O deputado revela que quer muito 
continuar na política e “assumir o meu papel 
político, seja na política, seja na arte”.

Carolina Ribeiro assegura não ter gran-
des ambições políticas mas “se surgisse uma 
oportunidade, se calhar gostaria de o fazer”.

“Estou a estudar uma área muito ligada a 
políticas públicas e, por isso, já estou dire-
tamente ligada”, diz a deputada, apontando 
que a política nacional não a seduz. “A po-
lítica local interessa-me, é uma questão de 
proximidade e isto não é um slogan político 
de ninguém”.

Incentivos à participação de jovens na política 
começam a falhar na escola
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