
 

 

 

 

 

 

2013 / 2014 

A escola Secundária de Serpa no Parlamento dos Jovens do 

ensino básico 

 

Drogas – evitar e enfrentar as depêndencias 

 

 

“As drogas deram-me assas para voar, depois tiraram-me o céu...” 

 

 

Durante o ano lectivo de 2013 / 2014, a nivel nacional 

formou-se um projecto, já feito em anos anteriores, intitulado 

“Parlamento dos Jovens”, neste caso, dos alunos do ensino Básico.  

Este projecto foi executado em Portugal continental e nas 

regiões autónomas, tendo sido dividido em três fases. O Parlamento 

dos jovens é um projecto enriquecedor que tem como objetivo 

promover a educação para a cidadania e promover o interesse dos 

alunos pelo debate de temas da atualidade. Assim sendo, este ano o 

tema do ensino básico foi dedicado às drogas - todo o tipo de substâncias naturais ou não - e que, 

ao serem introduzidas no organismo, provocam mudanças físicas ou psíquicas.  

No Parlameneto dos jovens, tudo começou na primeira: houve a inscrição das escolas, 

debates e eleições para a sessão escolar, estes eventos ocorreram entre os dias 26 de Agosto e 

25 de Janeiro, do ano letivo de 2013/2014.  

Na minha escola, os alunos ficaram entusiasmados com este tema, despertando-lhes 
imediatamente a atenção, pois a capital do distrito tem sido palco de notícias relacionadas com o 
consumo de drogas e smartshops. A primeira fase foi realizada a 13 de Janeiro de 2014 na 

Biblioteca da escola e, pelas dezasseis horas, a assembleia de voto esteve presente e foi 
composta pelos representantes das listas A e B.   A Assembleia de Voto foi encerrada às 
dezasseis e trinta horas.  

 

F1. Logo ESS 

F2. Logo Drogas 



 27 das turmas 8º e 9º ano eleitores inscreveram-se e votaram, tendo sido realizada 

anteriormente, em cada turma, um debate inicial. Os resultados da eleição foram então contados, 

obtendo-se 17 votos para a lista A e 10 votos para a lista B, e não houve votos em branco ou 

nulos. Ficaram então conhecidos os nomes dos deputados eleitos para a Sessão Escolar. Foram 

selecionados 4 deputados e um suplente, e foi criado o Projecto de recomendação e suas 

respectivas medidas.  

 
 

 
 

 
Tínhamos então o nosso projecto de 

recomendação onde se lia: “ Diariamente 
somos confrontados com notícias que 
relatam situações de consumo de 
drogas/substâncias pelos jovens e cujos 
danos para a saúde são tremendos. 
Os serviços de saúde têm registado um 
aumento de episódios de urgência, bem 
como consultas e acompanhamento de jovens com problemas associados ao consumo de drogas. 
Os profissionais da educação, da saúde e agentes da autoridade têm vindo a revelar 
publicamente uma grande preocupação com o aumento do consumo de drogas por parte dos 
jovens, nomeadamente substâncias desconhecidas e de fácil acesso. 
Os Media têm organizado debates públicos, publicado reportagens e artigos que corroboram o 
aumento do consumo de drogas, relacionando tal fato com a crescente criminalidade violenta. 
É urgente agir de forma a reduzir este problema pois está em causa não só a vida dos jovens 

enquanto pessoas individuais, mas também está em causa o funcionamento saudável, seguro e 

sorridente da sociedade portuguesa.” e as nossas medidas propostas onde numa delas, podia-se 

ler: “Proibir a abertura de lojas smartshop e regular a venda dos seus produtos noutras lojas-os 

produtos que não constem da lista de substâncias autorizads e bem rotuladas não podem ser 

vendidos, sendo a sua venda duramente penalizada”  

No final da sessão escolar os alunos sugeriram que o tema do próximo ano devia insistir 
na cidadania, e propuseram o assunto “ STOP BULLYING – Não à violência nas escolas”. 
 

Já na segunda fase, foram realizadas sessões em todos os distritos e regiões autónomas, 
e estas decorreram entre 10 de Março e 01 de Abril de 2014. A minha escola, a Escola 
Secundária de Serpa, no dia 11 de Março de 2014 foi logo cedo para Beja, para apresentar o seu 
projeto na Escola Secundária Diogo Gouveia, para fins de apuramento para a segunda fase do 
Parlamento dos jovens. No meu distrito, concorreram dez escolas, cada uma com quatro 
deputados, um porta-voz, e também um deputado suplente. Aqui, foram então aprovados os 
projectos de recomendação de cada escola, e, de todas as escolas presentes, foram retiradas três 
medidas de recomendação, que foram aprovadas na seção distrital. Nesta segunda fase, foram 
escolhidos dois estabelecimentos escolares para representarem o nosso distrito no parlamento 
(Beja). Para grande alegria nossa, a Escola Secundária de Serpa e a Escola Frei António de 
Chagas foram as mais votadas. Estas duas levaram então o seu projecto de recomendação, 
concluído com a ajuda de todas as escolas presentes na seção distrital, e numa das medidas 
podia-se ler:  “Regulamentar e fiscalizar a venda virtual, nacional e internacional, de drogas 
ilegais, especialmente através da Internet”. 

Escolhido o projeto de recomendação, era a hora da escola preparar-se para os dias 5 e 6 

de Maio de 2014. Tínhamos que estar devidamente informados para obtermos um bom 

desempenho na terceira fase - agora a sessão nacional. Cada escola tinha o direito de levar um 

jornalista para que, depois, fizesse uma reportagem sobre o decorrer da experiência. 

F3. Pessoa a fumar   



Nesta fase final, todos os distritos iriam competiriam entre si. 

 

 

Eu parti logo cedo, da Escola 

Secundária de Serpa no carro do 

diretor da escola, para Beja. Assim 

que lá chegámos, encontrámo-nos 

com a professora de inglês que nos ia 

acompanhar ao longo deste projeto. 

Fomos então para o autocarro que 

nos levou até Lisboa, mas... até 

chegarmos à capital, mais 

precisamente ao Parlamento, tivemos 

de passar pela Vidigueira, para 

apanharmos as nossas colegas, e 

também tivemos de parar em Évora, 

Setúbal... Chegada a hora de almoçar, parámos no montijo para comermos e depois fomos para o 

parlamento.  

           Já estavam todos os distritos à porta do parlamento. Mais tarde, os deputados, os 

professores e os jornalistas entraram separadamente.  

Eu, como era a jornalista que representava o meu grupo - em conjunto com a jornalista da 

Escola António Frei Chagas - fomos ao encontro dos nossos colegas, onde nos deram uma 

identificação para pormos ao pescoço, e que tinha uma fita amarela (as dos deputados era 

vermelha  com o nosso nome e o nosso distrito / círculo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os jornalistas, deputados e professores ficaram sabendo onde cada um iria ficar. 

Vimos as salas de reunião, onde os deputados iam ficar conjuntamente com os professores, e os 

jornalistas que desejassem assistir à sessão, podiam ficar e gravar os eventos. Antes de nos 

encontrarmos com os nossos colegas deputados, todos os jornalistas fizeram uma visita ao 

Parlamento, onde nos foi explicada a história deste espaço, e também nos disseram como iriam 

ser os próximos dois dias, o que devíamos fazer e como o devíamos fazer... Deram-nos também 

um saco que tinha vários brindes, entre eles um livro com a história do parlamento, uma lapiseira, 

entre outros “mimos”. 

F4. Parlamento 

F5. Identificação F6. Chegada ao Parlamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

F7. A guia na visita  F8. Um dos nossos “mimos” 

F9. Caminho para ir ter 

com os deputados 

F10. Porta da entrada da sala de reunião 1 F11. Sinalização corespondida 



Assim, fiquei por exemplo a saber que: o Parlamento formou-se a partir das antigas Cortes em 

Portugal. As cortes constituintes de 1821-1822 estabeleceram pela primeira vez em nosso país 

um regime democrático moderno, tal como o conhecemos hoje. Até ser o edifício do Parlamento 

atual, este espaço também já foi um mosteiro, uma prisão, uma academia Militar e até já serviu de 

sepultura de estranhos... Alguns dos seus objetos mais famosos são, por exemplo, o candeeiro da 

escadaria Nobre, que pesa cerca de 1191 kg e tem 144 lâmpadas. O Salão Nobre foi construído 

no período do Estado Novo e a sua decoração é dedicada à tematica da Expansão Marítima 

portuguesa. O leão, ao longo do edifício, encontra-se em primeiro plano, e representa o Poder, a 

Justiça e a Força.  

 

 

 

 

Já íamos a meio do 1ºdia e já sabíamos todas as regras que deveríamos cumprir. Assim, 

os jornalistas juntaram-se aos deputados e professores do seu círculo que, naquela altura, ainda 

estavam em reunião. Os deputados estavam então distribuídos por quatro comissões, e nelas, 

discutiram-se as medidas de recomendação de cada distrito. Desta forma, foram escolhidas e 

aperfeiçoadas as medidas que mais se destacaram. Beja ficou na primeira comissão, na sala 

número um. Ao todo, havia 4 comissões, todas com 5 projectos de recomendação, e, com base 

nos mesmos, teria que ser criado um ainda melhor. Teríamos que escolher no máximo 5 medidas 

e 3 perguntas, para que depois fossem levadas no dia seguinte para a sessão Plenária, de forma 

a serem mais uma vez discutidas lado a lado com as medidas de todas as outras comissões  

Na primeira comissão, ganhou o distrito de Aveiro com 20 votos e 30 deputados. Na 

segunda ganhou Évora, com 19 votos e com 32 deputados. Na terceira, ganhou o Porto com 23 

F12. Candeeiro da escadaria nobre F13. A representação do leão no edifício 

F14. Salão Nobre, imagem retirada da internet 

F15. Deputados nas salas de reunião 



votos e com 28 deputados. Por fim, na quarta comissão, ganhou a Madeira com 25 votos e 34 

deputados.  

Com todos os trabalhos do primeiro dia acabados, juntámo-nos todos e fomos para a sala 

do senado, onde assistimos a um espetaculo musical. Quando este terminou, fomos jantar no 

refeitório do Parlamento. Depois, dirigimo-nos para um jardim, onde todos os professores, 

deputados e jornalistas conviveram até ser a hora de cada distrito ir para a sua pousada. Aquela 

onde eu mais os meus colegas ficámos foi a Pousada da Juventude de Almada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pousada de Almada era boa, à exceção das casas de banho que, a meu ver, não 

estavam em muito bom estado, especialmente as casas de banho da ala feminina. A vista da 

Pousada era lindíssima e mágica. Esta foi uma boa altura para nos conhecermos melhor, 

fazermos mais amigos e falarmos, é claro, do dia seguinte. 

De manhã quando acordámos, tínhamos o pequeno-almoço à nossa espera com uma boa 

variedade de alimentos, desde cereais diversos a pão com condimentos. Após a refeição, fomos 

então para o autocarro, para seguirmos viagem para o Parlamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo dia, juntaram-se todas as comissões na sala do senado, e tanto os jornalistas como 

os professores puderam assistir às sessões. Também estiveram presentes os membros da Mesa, 

o presidente, a vice presidente, o 1ºsecretário e a 2ª secretária.  

F16. Espetaculo musical  F17. Ida para as pousadas 

F18. Pequeno almoço F19. Vista da Pousada da Juventude de Almada  



Na primeira parte do dia fizeram-se perguntas aos deputados Pedro Pimpão do PSD, Rui 

Pedro Duarte do PS, Michael Sufeur do CDS-PP, Paula Baptista do PCP, Luis Fazenda do BE, e 

Heloísa Apolónia do PEV. Terminadas as questões, os jornalistas saíram então para se 

encontrarem com os senhores deputados, e também lhes fizeram perguntas sobre vários 

assuntos. Terminada esta fase, os senhores deputados e os jornalistas seguiram então para a 

conferência com o senhor ministro Nuno Crato. Aí todos tiveram a oportunidade de falar com o 

ministro, expor as suas opiniões e - é claro – aproveitar para colocar mais questões. Após as 

sessões de perguntas, os jornalistas voltaram a juntar-se aos seus professores e colegas 

deputados e, de seguida, fomos todos almoçar no bufete da Assembleia da República.  

Depois do almoço, todos os participantes seguiram para a Sala do Senado, onde os 

deputados discutiram o projecto de recomendação nacional para a assembleia. Neste projecto, 

deu-se à assembleia da Republica sugestões de medidas que se pensa poderem vir a melhorar a 

questão das drogas em Portugal e no mundo. Numa delas, pode-se ler: “ Aumentar a patrulha nos 

portos, em especial para a mercadoria proveniente de países não aderentes à UE”.  

 

 

Após tudo discutido, a recomendação à Assembleia terminou, despedimo-nos, e fomos então 

embora, todos com um lanche oferecido pelo Parlamento. 

O retorno a Serpa foi muito divertido, pois pudemos trocar contactos e desejar que, no próximo 

ano, nos reencontrássemos.  

 

 

 

 

 

 

F20. Colegas a debater F21. Deputados dos diferentes partidos 

F22. Grupo do Distrito de 

beja. 



 

 

 

 

 

 

Circulo/Distrito de Beja 

Escola Secundaria de Serpa 

Reportagem realizada por Ana Mimoso Xavier 

Assinatura: 

 

 

 

F23. Foto final do grupo nacional 


