
 
Parlamento dos Jovens – Sessão Nacional  

 
O parlamento dos jovens é um projeto que tem como objetivo fazer com que 

os jovens conheçam a democracia, pratiquem o debate e revelem espírito critico e 
inovador.  Assim, este é constituído por uma fase escolar e uma fase distrital, onde 
são eleitas cinco escolas e um porta-voz para representar o círculo eleitoral e uma 
fase nacional, onde é elaborado um projeto de recomendação com propostas 
relativas ao tema proposto.  

A temática deste ano  incidiu no projeto do ensino básico “Drogas- Evitar e 
Enfrentar as Dependências”. Este tema foi escolhido pela maioria das escolas que 
participaram no ano anterior. Deste modo, podemos afirmar que é um assunto que 
preocupa os jovens e que não está a ter a importância devida pelo governo. 

Na sessão nacional participaram 62 escolas (cada escola levou dois 
deputados e um jornalista) onde, após um longo debate e discussão de ideias, foi 
elaborado um projeto final com 10 medidas. 

No primeiro dia da sessão nacional, os deputados de cada distrito foram 
divididos por diferentes comissões havendo um debate na generalidade e na 
especialidade dos Projetos de Recomendação, aprovados nos diversos círculos 
eleitorais, sob orientação de vários deputados da Assembleia de República que 
representaram os vários Grupos Parlamentares. Seguidamente, procedeu-se a uma 
votação para que cada comissão levasse um projeto que a representasse para a 
sessão no plenário.  

Os jornalistas ainda usufruiram de uma visita de estudo pelo parlamento, 
onde conheceram a sua história e visitiram a sala dos “Passos Perdidos,” que 
funciona como o grande centro de encontros e desencontros entre os deputados, 
membros do governo e jornalistas. Para além disto, visitaram também o Plenário  
ficarando a conhecer, de forma mais aprofundada, os órgãos que nele intervêm e os 
lugares que cada indivíduo e que cada grupo parlamentar ocupa, assim como quem 
é a pessoa mais importante do país e algumas curiosidades sobre o plenário e o 
parlamento. 

No segundo dia, os deputados participaram numa reunião no Plenário, cuja 
abertura foi feita pela Presidente da Assembleia da República. Nesta fase, pudemos 
colocar questões a deputados que representavam os vários Grupos Parlamentares ( 
estas perguntas tinham sido anteriormente discutidas em cada comissão). Aqui, 
para além de perguntas sobre o tema das drogas e da toxicodependência, também 
se questionou sobre o futuro de Portugal e o rumo da crise. Quando se deu este 
momento, todos os presentes na reunião aplaudiram o porta-voz do Porto, pois 
reconheceram que este falou corretamente sobre o quotidiano português e sobre 
todos os cortes que estavam a ser feitos.  

 Esta reunião foi dirigida por uma mesa constituída por um presidente, Daniel 
Padez Conceição, dos Açores e um vice-presidente, Ana Duarte, de Portalegre, 
assim como dois secretários, João Pedro Soares, de Braga e Ema Isabel Santos, de 
Aveiro. Durante esta reunião os jornalistas puderam tirar fotografias e assistir a todo 
o debate. Para além disto, tiveram também  direito a questionar os deputados 
convidados sobre o tema das drogas e sobre temas da atualidade.  

Seguidamente, participaram numa conferência de imprensa dada pelo 
Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, onde todas as questões, 
sobre o tema deste ano e sobre outras questões políticas de interesse dos jovens, 
foram esclarecidas.  

Durante a estadia em Lisboa, os alunos  assistiram a uma atuação da turma 
do oitavo ano, do Ensino  Articulado da Escola Básica de Rio Tinto nº 2, que nos 
proporcionaram momentos de alegria,  partilha e de envolvimento por parte de 
todos.  



Esta nova experiência foi uma mais valia para todos os participantes pois, 
para além de fazerem novas amizades e de conhecerem diferentes culturas e 
sotaques existentes por todo o país, puderam também desenvolver capacidades 
relativas ao debate, aceitar opiniões de outros e chegar a uma decisão em prol do 
bem de todos. 

Para finalizar, as medidas entregues  neste projeto de recomendação foram 
as seguintes: “ Desenvolver  campanhas de divulgação implementadas por 
profissionais de instituições como os centros de saúde locais, destinadas tanto a 
jovens como a adultos, permitindo a informação e promoção de comportamentos 
saudáveis e a consequente prevenção dos consumos de substâncias lícitas e 
ilícitas, bem como a diminuição das toxicodependências”; “Aumentar a patrulha nos 
portos, em especial para a mercadoria proveniente de países não aderentes à UE”; “ 
Criação e divulgação de programas “coping” que consistem em substituir o vício por 
um comportamento saudável, como a prática de desporto. As Câmaras Municipais 
deveriam ficar com o encargo de organizar e divulgar estes programas de acordo 
com o grupo etário de cada indivíduo, bem como, disponibilizar técnicos específicos 
para avaliar a situação dos mesmos, proporcionando-lhes um vasto leque de 
atividades específicas”; “ Criação do projeto CAM ( Caminhos de Apoio Móvel) – 
Organizar um conjunto de equipas de apoio móvel, formadas por voluntários com 
formação, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeiros, médicos, assistentes sociais…, 
que realizem uma ajuda de proximidade e que se desloquem para os locais críticos 
ligados ao consumo de drogas. Pretende-se ajudar os toxicodependentes com 
alimentos, roupas e um ombro amigo, ganhar a sua confiança e uma ligação afetiva 
para a partir daí iniciar um processo que leve ao tratamento e à recuperação da vida 
saudável da pessoa em situação crítica”; “ Criação da “Missão Renascer”, que vise a 
angariação de fundos através do donativo de uma parte do IRC de empresas com 
lucro de maneira a melhorar e criar mais centros de reabilitação pública e 
recuperação de toxicodependentes”; “ Dinamização de um gabinete de apoio ao 
aluno, com a presença contínua de um psicólogo/ técnico, com o apoio de entidades 
externas ( Centros de Saúde, Faculdades…) com vista à promoção de ações de 
sensibilização que permita alertar os jovens para os perigos da dependência. Este 
gabinete poderia também realizar consultas aos alunos não sendo estas 
obrigatórias”; “ Alargar e tornar mais eficaz a ação do Estado através de uma 
descentralização dos Centros de tratamento que privilegiem os meios psicológicos e 
psiquiátricos, facilitando o acesso a consultas para o tratamento de desintoxicação e 
aumentando as comparticipações nos medicamentos para os mesmos”; “ Procurar 
implementar políticas que colocam a saúde e a segurança no topo das prioridades e 
considerar o uso de drogas como saúde pública e não apenas como justiça 
criminal”; “Criação em horário nobre na televisão pública, à semelhança do 
programa “Minuto Seguro”, de um programa com o nome “Minuto de Prevenção”, 
em que as drogas e outros assuntos similares sejam abordados”;“ Reorganização 
dos sistemas de reabilitação de toxicodependentes, desenvolvendo, a par de uma 
terapia para os utentes a possibilidade destes desenvolverem um ofício e 
competências profissionais que visem, por um lado, a futura integração do utente no 
mercado de trabalho e, por outro, a sustentabilidade da própria instituição, com a 
venda dos produtos aí produzidos. Desta forma, os custos de reabilitação seriam 
menores quer para os utentes, quer para o próprio estado, criando uma maior 
possibilidade de reintegração dos utentes no mercado de trabalho, alcançando a sua 
realização pessoal”.  

É importante salientar que todas estas medidas já foram discutidas por vários 
grupos parlamentares como o PCP, o CDS-PP e pelo gabinete do Ministro-Adjunto e 
do Desenvolvimento Regional e algumas delas foram propostas ao governo.     

Em conclusão, o Parlamento dos jovens é um projeto excelente que permite 
experiências únicas aos jovens e que permite adquirir uma nova perspetiva sobre 
aquilo que é considerado o estabelecimento onde o futuro do nosso País é decidido.                               
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Atuação da turma do oitavo ano, do Ensino  Articulado  
da Escola Básica de Rio Tinto nº 2 

 



            Reunião no Plenário                                       Deputados dos vários Grupos Parlamentares   
 

Conferência de imprensa dada pelo Presidente da                Reunião no Plenário ( aplauso de todos os  
Comissão de Educação, Ciência e Cultura                                                 participantes)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mesa da presidência da reunião plenária   


