
1 Parlamento dos Jovens - Sessão Nacional Básico 
 

«DEPUTADOS POR DOIS DIAS»  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
A 4ª Comissão 

    Nos dias 5 e 6 de maio de 2014, decorreu a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do 

Ensino Básico.  

    O jornal «Horizontes», da Escola Secundária de Ponte de Sor, acompanhou os trabalhos dos 

jovens deputados durante estes dois dias.  

    Às 13 horas do dia 5 de maio, começaram a chegar os autocarros que transportavam os 

deputados que iriam representar todos os distritos do país e regiões autónomas. Eram 124 jovens 

deputados! 

  A reunião das Comissões, iniciou o primeiro dia de trabalho. Foram debatidos, na generalidade e 

na especialidade, os Projetos de Recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais e 

subordinados ao tema: «Drogas - evitar e enfrentar as dependências».    

   
    Durante a Comissão, cada distrito, através do seu porta voz, apresentou o Projeto de 

Recomendação  aprovado na Sessão Distrital e Regional e prepararam-se as questões que iriam ser 

apresentadas na Sessão Plenária do dia seguinte.  

 

 

    E foi na lindíssima «Sala do Senado» que decorreu a Sessão 

Plenária do dia 6 de maio. 

    O senhor vice presidente da Assembleia da República fez a 

abertura da Sessão Plenária.     

    Na sua intervenção, destaca-se entre outras, o facto de afirmar que 

‘a Assembleia da República deve de ter uma interação com a 

sociedade civil e que se faz com a deslocação de pessoas e grupos 

ao Parlamento, sendo muito importante para os Deputados e o 

Parlamento quando a presença é formada por jovens, porque eles são 

o futuro da democracia, que agora faz 40 anos’.     

 

«Sala do Senado» onde decorreu 
a Sessão Plenária.  

A chegada à Assembleia da 

República.  
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    Foram convidados para esta Sessão Plenária os Deputados Pedro Soares, do Bloco de Esquerda; Michael Seufert, do CDS-PP; Pedro 

Pimpão, do PSD; Rui Pedro Duarte, do PS; Paula Batista, do PCP e Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista «Os Verdes». Estes, 

responderam às questões colocadas pelos jovens deputados de cada distrito e que foram preparadas nas Comissões.     

    Na conferência de imprensa, o Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

respondeu a questões relacionadas com a participação direta e democrática dos cidadãos na vida 

política, neste caso, através do sufrágio direto e universal, a crise demográfica, o desemprego e a 

emigração.  

 
    Durante a tarde do dia 6, continuaram os 

trabalhos na Sessão Plenária, tendo sido debatidas, 

aprovadas, alteradas ou eliminadas as  várias 

propostas aprovadas nas Comissões.  

    No final da Sessão, foram aprovadas dez 

medidas, recomendadas pelos deputados à 

Assembleia da República, fundidas das várias 

propostas apresentadas pelas Comissões, que 

visam combater a Droga e auxiliar os 

toxicodependentes. Entre elas, salienta-se o 

desenvolvimento de campanhas de divulgação para 

a promoção de hábitos de vida saudável, como a 

prática do desporto, equipas de apoio móvel 

formadas por pessoal profissionalizado, gabinetes 

de apoio ao aluno, a criação de um programa 

televisivo ‘Minuto de Prevenção’ onde se aborde o 

problema da droga ou a criação de organismos de 

apoio aos toxicodependentes que os auxiliem a 

libertar-se desse vício e encontrem alternativas de 

vida saudável e ocupações que lhes permitam a 

integração no mercado de trabalho. 

     

Durante a Sessão Plenária. 
A foto de grupo ‘para mais tarde recordar’. 

    Os trabalhos encerraram pelas 16 horas, com a entrega dos diplomas aos 

deputados dos vários distritos. Foram dois dias de intenso trabalho, mas de 

grande convívio, camaradagem e grande civismo durante o debate na Sessão 

Plenária. Fizeram-se novas amizades e trocaram-se experiências, mas 

sobretudo, ficou o sentimento de que nós, os jovens, embora numa pequena 

parcela, contribuímos para tornar o nosso Portugal num país cada vez melhor e 

que nos dá orgulho de pertencer.   

Até sempre!  

 
Repórter: Carolina Duarte  

‘Jornal Horizontes’ Escola Secundária de Ponte de Sor 

19 de junho de 2014  


