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Uma experiência única que devia ser proporcionada a todos os alunos… 

Apesar da maioria de nós, jovens, não demonstrar grande interesse pela 

política, durante estes dois dias, pude constatar que nem sempre isso acontece. 

Desde sempre somos habituados a ver a política de uma forma diferente da que na 

verdade. É de louvar o trabalho que todos os deputados presentes na Assembleia da 

República tem para com todos nós. Como é óbvio nem sempre esse trabalho dá os 

melhores frutos, muito menos pode agradar a toda a população. Mas, mesmo assim, e 

tendo conhecimento de tudo isso, foi muito interessante ser como um deles, durante 

dois dias muito atarefados, e ter a oportunidade de contribuir para o avanço e melhoria 

do nosso país. 

Neste ano o tema foi “Drogas- evitar e enfrentar as dependências”. Desde 

muito cedo que começamos a trabalhar e a idealizar medidas que conseguissem e 

ajudassem a diminuir este flagelo. Discutimo-las em Sessão Escolar onde apurámos 

os 2 deputados mais um suplente que iriam representar as nossas escolas na Sessão 

Distrital. Aí, mais uma vez, tivemos ideias contrárias e diferentes opiniões até 

conseguirmos chegar a um consenso geral. Desse consenso saíram as medidas 

definitivas assim como os deputados e jornalistas eleitos à Sessão Nacional na 

assembleia da República. Felizmente, e talvez um pouco pelo nosso trabalho, 

chegámos ao Parlamento dos Jovens… 

Logo no primeiro dia reunimo-nos em comissões onde voltamos a dar a nossa 

opinião comum ao círculo a que pertencíamos, dessa vez com maior responsabilidade. 

Das quatro comissões foram criadas as vinte medidas para serem trabalhadas no dia 

seguinte na famosa Sessão Plenária na antiga Sala do Senado. 

Passamos essa noite no Inatel de Oeiras onde fizemos novos amigos e 

vivemos a experiência de estar longe de casa. 

Durante a reunião plenária, os deputados trabalharam arduamente para 

eliminarem algumas das vinte medidas para apurar apenas dez delas. Essas dez 

seriam o culminar dos trabalhos de todas as sessões. Entretanto, os jornalistas 

tiveram o privilégio de colocar algumas questões e participar numa conferência de 

imprensa com alguns dos deputados presentes na Assembleia. 

Esperamos que estas medidas venham a ser discutidas no verdadeiro 

Parlamento perante os verdadeiros deputados e possam vir a ajudar a resolver este 

grave problema da nossa sociedade.   
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Círculo de Viseu 

Parlamento dos jovens 2014 – Sessão Nacional 


