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Drogas, evitar e enfrentar as 

dependências. 

O Parlamento dos Jovens é um projeto com o objetivo 

de motivar os jovens a refletir sobre assuntos importantes da 

sociedade e a educar para a cidadania.  

Dá a conhecer a Assembleia da República e as regras 

do debate parlamentar, promove o debate democrático, 

incentiva a reflexão e discussão sobre um tema, proporciona a 

experiência de participação em processos eleitorais e estimula 

a capacidade de argumentação. 

 A iniciativa é composta por três fases: Sessão Escolar, 

Sessão Distrital e, por fim, a Sessão Nacional. 

 Este ano contou com a participação de 367 escolas. 

 

Na Escola… 

 

Dinamizados pela professora Joaquina Cardoso, coordenadora do projeto, foram marcados 

encontros semanais, onde procuramos informação e fomos lançando ideias para o debate do 

tema proposto, Drogas, evitar e enfrentar as dependências!  

 

No dia 13 de janeiro, esteve na nossa escola o Sr. Deputado Bruno Dias. É um deputado 

da Assembleia da Republica, que tem formação em Ciências da Comunicação e pertence a 

diversas comissões parlamentares. Pertence ao grupo parlamentar do PCP (Partido Comunista 

português).  

 

A 20 de janeiro, na Sessão Escolar, apesar de existir uma só lista concorrente, aprovou-se 

o Projeto de Recomendação da Escola Secundária de Raul Proença e, para representar a escola 

na Sessão Distrital, os alunos João Silva e Carolina Milroy foram eleitos deputados efetivos, a 

aluna Carlota Rodrigues foi eleita deputada suplente. 

 

No nosso Projeto de Recomendação, a ser apresentado na Sessão Distrital, decidimos que 

tínhamos de insistir em rumos que consideramos fundamentais para evitar e enfrentar as drogas, 
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sendo eles, a prevenção nas escolas, através de atividades de informação e da promoção de 

ações com a intenção de reduzir os consumos de substâncias psicoativas. A prevenção deve 

começar nas escolas, onde os jovens se encontram, mas deve ser abrangente. Ainda, no âmbito 

deste tema é crucial desenvolver iniciativas para encarar as dependências e ajudar os 

toxicodependentes. Criamos assim, três medidas que deram vida ao nosso Projeto de 

Recomendação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sessão Distrital… 

 

Foi na Sessão Distrital que apresentamos o projeto de recomendação da escola e, foi aí 

que conquistamos a ida à Sessão Nacional. No dia 24 de Março, saímos da nossa escola em 

direção a Porto de Mós onde decorreu a Sessão Distrital. Eu e o meu colega João já tínhamos 

participado no ano anterior, no entanto, era a primeira vez para a Carolina. Correu bastante bem 

pois tínhamo-nos preparado bem na escola. 

 

Depois de todos os projetos terem sido apresentados, todos os deputados presentes 

votaram e escolheram para representar o distrito, o projeto da nossa escola, Escola Secundária 

de Raul Proença. Com o projeto escolhido, fomos em grupos trabalhá-lo e alterá-lo para que 

ficasse melhorado e mais consistente. Trabalhar em grupo foi bastante gratificante pois pudemos 

ouvir diferentes opiniões. No final do trabalho de grupo, votámos as propostas de aditamento, 

eliminação e modificação para criarmos o projeto de recomendação do distrito de Leiria. 

 

Com o projeto concluído, votámos os deputados que iriam representar o distrito de Leiria 

na Sessão Nacional. Os deputados eleitos foram, Dário Joaquim e José Silva, do Colégio 

Deputados da Escola Secundária Raul Proença: João Silva, Carlota Rodrigues e Carolina Milroy.  
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Conciliar de Maria Imaculada, Bruno Ferreira e Eduardo Cardoso do Instituto Educativo do Juncal, 

João Silva e Carolina Milroy, da Escola Secundária de Raul Proença e Anita Bernardo e Mariana 

Silva, da Escola Básica Rainha Santa Isabel. Com os deputados já escolhidos, foi votado para 

porta-voz do distrito, Dário Joaquim, do Colégio Conciliar de Maria Imaculada. 

 

Quando soubemos que íamos à sessão nacional, ficámos muito felizes e orgulhosos, 

porque trabalhámos muito para conseguir lá chegar. Mesmo que não tivéssemos alcançado esse 

objetivo, a experiência já tinha sido bastante gratificante.  

 

Eu, Carlota Rodrigues, eleita deputada suplente para a Sessão Distrital, fui inscrita como 

jornalista para a Sessão Nacional, por isso, este relato só foi possível com esta atribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sessão Nacional… 

 

No dia 5 de maio, partimos para Lisboa e, às catorze horas, foram iniciados os trabalhos 

nas comissões. O projeto de recomendação de Leiria estava a ser discutido na 3ª comissão. 

 

Os deputados que presidiram a 3ª comissão foram André Pardal, do PSD e Michael 

Seurfert, do CDS-PP. Os projetos de recomendação discutidos na 3ª comissão foram os projetos 

dos círculos de Porto, Leiria, Faro, Bragança e Viseu. 

 

O porta-voz e todos os deputados representaram o distrito de Leiria de forma brilhante. 

Estavam bem preparados para questionar os outros deputados e para defender as propostas do 

distrito. Os trabalhos desse dia terminaram com a votação do projeto que iria ser apresentado na 

Sessão Plenária do dia seguinte.  

Deputados do distrito de Leiria com o deputado Pedro Pimpão. 
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Nesse mesmo dia, assistimos, na sala do Senado, a um espetáculo musical apresentado 

pela Escola nº 2 de Rio Tinto. Foi um momento muito agradável e descontraído depois de um dia 

de trabalho intenso e de grandes emoções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 6 de maio, eram 10h, quando a Sessão Plenária se iniciou. A abertura solene 

esteve a cargo do vice-presidente da Assembleia da República, Dr. António Filipe, que apresentou 

a mesa, constituída por jovens, que iriam conduzir os trabalhos. Depois da apresentação da mesa, 

todos os deputados representantes dos círculos eleitorais, fizeram as suas perguntas aos 

3ª Comissão. 

Atuação da Escola nº2 de Rio Tinto 
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representantes dos grupos parlamentares, precisamente, Pedro Pimpão do PSD, Rui Pedro 

Duarte do PS, Paula Santos do PCP, Heloísa Apolónia do PEV, Pedro Luís Soares do BE e 

Michael Seurfert do CDS-PP.  

 

 

 

 

 

         

           

 

 

             

 

 

 

 

 

Posteriormente, os jovens deputados debateram as propostas das comissões tentando chegar a 

um projeto de recomendação final, com o contributo de todos. 

 

Durante a Sessão Plenária, os jornalistas participaram numa conferência de imprensa com 

o presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, perguntei-lhe “Se temos um organismo 

tão bem estruturado como o SICAD e com tantos meios de acção, porque é que é tão difícil 

combater as dependências?”, a resposta que obtive foi “As dependências são um tema muito 

complexo, o tráfico é muito rentável e facilmente os traficantes arranjam clientes, mesmo que haja 

serviços competentes não conseguem resolver o problema da toxicodependência.”  

 

Durante o dia, procurei juntamente com outros jovens jornalistas entrevistar deputados dos 

vários partidos políticos e que se encontravam a participar nesta sessão do Parlamento dos 

Jovens. Perguntei ao deputado do CDS-PP, Michael Seurfert, “O tema das toxicodependências é 

debatido nas sessões parlamentares regularmente?” Respondeu-me: “Sim, claro. Por exemplo 

ainda há pouco tempo foi debatido o tema das Smart Shops, e é várias vezes debatido o tema do 

tráfico e do consumo legal.” 

 

 

 

Deputados que responderam às perguntas dos deputados- júnior. 
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Conclusão… 

 

O Parlamento dos Jovens é, sem dúvida, uma experiência estimulante! Dá aos jovens a 

oportunidade de debater e dar a sua opinião sobre problemas do seu dia-a-dia.  

 

Esta participação, no Parlamento dos Jovens e na Assembleia da República proporciona 

experiência e conhecimento e impulsiona o crescimento dos jovens participantes como cidadãos 

ativos, responsáveis e solidários.  

 

Assim terminou a nossa viagem, com novos horizontes e repleta de esperança. De 

regresso a casa e à escola, trazíamos a certeza de missão cumprida, embora cientes de que o 

exercício da cidadania não se esgota em atos pontuais. É necessário continuar a fazer ouvir a 

nossa voz e ajudar a construir uma sociedade mais saudável, mais informada, mais solidária e 

mais interveniente.  

 

 

 

 Carlota Rodrigues, aluna do 9º ano na Escola Secundária de Raul Proença. 


