
 

 

 

 

 

Parlamento dos Jovens  

Drogas – evitar e enfrentar as dependências 

 

Colégio de Albergaria no Parlamento dos Jovens do Ensino Básico 

 

Drogas – evitar e enfrentar as dependências, foi o tema proposto pelo Parlamento dos 

Jovens, do Básico, 2014. Tema pertinente pela sua relevância, merecendo por parte 

de todos nós uma reflexão profunda visando uma resposta adequada e eficaz para um 

problema que sem dúvida é um flagelo social. 

A participação do Colégio de Albergaria no Parlamento dos Jovens motivou de 

imediato os alunos pela atualidade e pelo caracter desafiador do tema. 

 

 

                                                                      Lista A – a lista vencedora no Colégio de Albergaria 



                                                                         

Após a divulgação do projeto, surgiram três listas constituídas por alunos do 3º ciclo, 

que dinamizaram de uma forma muito ativa a campanha eleitoral, mostrando um 

grande espirito competitivo mas ao mesmo tempo de respeito pelos valores 

democráticos que devem reger a sociedade.  

Para um maior envolvimento de toda a comunidade escolar as listas promoveram 

debates cujos palestrantes estavam ligados à área da saúde e apoio a 

toxicodependentes. A nossa escola contou ainda com a participação do deputado Raul 

de Almeida, que de uma forma muito interessante explicou o funcionamento da 

Assembleia da República e respondeu às várias questões quer sobre o tema proposto 

quer sobre a atual crise que a todos nos limita. 

Após as eleições realizou-se no dia 20 de Janeiro a Sessão Escolar, na qual se 

elaborou e aprovou o Projecto de Recomendação e procedeu-se à eleição dos 

deputados que nos iriam representar na Sessão Distrital. Após uma intensa 

participação foram eleitos Filipe Marques, Alexandre Mortágua e Cátia Gonçalves.  

A nossa colega Ema Santos que se tinha candidatado à mesa da Sessão Distrital teve 

uma participação brilhante que levou a que fosse eleita para Presidente de Mesa, o 

que nos deixou profundamente orgulhosos. 

 

 

                                       Sessão de Abertura da Distrital – A nossa colega Ema, Presidente da Mesa 

 

Nesta fase participaram 32 escolas de todo o distrito de Aveiro, envolvendo cerca de 

98 deputados, que defenderam as medidas propostas pelas respetivas escolas. 



Procedeu-se depois ao debate na generalidade e votação das medidas que serviriam 

de base ao debate na especialidade.  

Após a elaboração do Projeto de Recomendação do Círculo de Aveiro foram eleitas as 

escolas que iriam participar na Sessão Nacional. 

Foi com muito entusiasmo e alegria que ouvimos que o Colégio de Albergaria era uma 

dessas escolas – era a recompensa do trabalho, dedicação e empenho que tínhamos 

colocado neste projeto. Mas a alegria foi ainda maior quando a Ema Santos após a 

videoconferência para eleger os membros da Mesa da Sessão Nacional foi eleita para 

2ª Secretária. 

 

 

Os jovens deputados do Colégio de Albergaria com a presidente da Mesa 

 

No dia 5 de Maio partimos para a Assembleia da República cheios de expetativas e 

ansiedade. A viagem foi feita juntamente com os restantes deputados de Aveiro, do 

Porto e de Coimbra. O ambiente que se vivia era de euforia e a amizade que se ia 

estabelecendo entre todos era notória. 

Chegados à Assembleia da República e após as devidas formalidades, iniciaram-se as 

reuniões das quatro comissões, tendo o Colégio de Albergaria integrado a 2ª que foi 

presidida pela Senhora Deputada Ana Catarina Mendes e Ana Vargas, assessora da 

AR. O nosso colega Filipe foi um dos mais interventivos, quer no debate na 

generalidade, quer na especialidade, debatendo-se pela aprovação das suas ideias e 

das medidas que acreditava serem as mais eficazes na luta contra as dependências. 



Enquanto se realizavam os debates, os jornalistas fizeram uma visita guiada pelo 

Palácio de S. Bento, com especial destaque à Sala dos Passos Perdidos e à Sala do 

Senado, onde viria a decorrer a Sessão Plenária do dia seguinte. 

Após o final dos trabalhos os jovens deputados foram brindados com um espetáculo 

musical levado a cabo por uma turma do 8º ano do ensino articulado da Escola Básica 

de Rio Tinto. De tal modo foi do agrado de todos que se viam os jovens deputados a 

cantar e a dançar ao som da música. 

Após um excelente jantar na cantina da AR partimos para o Inatel de Oeiras onde 

iriamos ficar alojados. Foi um período de grande confraternização e a possibilidade de 

conhecermos colegas de outros distritos, de partilha de ideias e interesses que eram 

comuns a todos nós, troca de mails e números de telemóvel pois a empatia entre o 

grupo foi geral. 

Após uma noite mal dormida, tal era a vontade de partilhar e de conviver, fomos 

acordados bem cedo pelos despertadores pois esperava-nos um dia intenso.   

A abertura da sessão do plenário foi feita pelo Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Dr. Guilherme Martins, que salientou a importância da participação cívica e 

política dos jovens para a construção de uma sociedade democrática e que se quer 

mais interventiva. Seguiu-se um período de perguntas aos deputados representantes 

de cada grupo parlamentar: Pedro Pimpão (PSD), Rui Pedro Duarte (PS), Paula 

Batista (PCP), Michael Seufert (CDS-PP), Pedro Filipe Soares (BE) e Heloísa Apolónia 

(PEV). Foram colocadas questões muito abrangentes, como a crise em Portugal, o 

desemprego, a necessidade de emigrar, o futuro dos jovens…. 

 

 

                                                                            Sessão de Abertura, a Ema como 2ª secretária 

 



Cerca das 11h30m, iniciou-se o debate acerca dos projetos de recomendação 

aprovados, no dia anterior nas várias comissões. Foi um debate aceso em que os 

deputados se iam coligando para apresentação de propostas de eliminação, 

aditamento, ou defesa da manutenção dessas mesmas medidas. 

 

 

Filipe Marques, na defesa de uma das propostas de Aveiro 

 

Em simultâneo, decorreu uma conferência de imprensa com o Sr. Presidente da 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Dr. José Ribeiro e Castro, em que os 

jovens jornalistas colocaram questões sobre a atualidade nacional.  

Fez-se uma breve interrupção dos trabalhos para um lauto almoço servido nos 

claustros do palácio, onde mais uma vez se privilegiou o convívio e a alegria de 

participar num projeto comum. 

Na parte da tarde aprovou-se o texto final, a Recomendação com 10 medidas que irá 

ser apresentado à Assembleia da República. 

O encerramento da Sessão Nacional foi conduzido pelo Dr. Ribeiro e Castro que 

agradeceu a todos os presentes e entregou os certificados de participação aos jovens 

deputados.  

 



 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura entrega o certificado de participação à nossa 

colega Ema Santos 

 

Chegava ao fim uma experiência extremamente gratificante em que tivemos 

oportunidade de vivenciar o sistema político português, conviver com jovens 

deputados de todo o país e que despertou em nós a vontade de participar mais 

ativamente na construção do futuro do nosso país. 

 

 

    O FUTURO ESPERA POR NÓS, encontrar-nos-emos na vida cívica e política!!! 

 

                                                       Cátia Gonçalves, jornalista do Colégio de Albergaria 


