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“Reportagem Parlamento dos Jovens” 2014 

Em dezembro do passado ano, três listas inscreveram-se na atividade do 

Parlamento dos Jovens na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal e em janeiro do 

corrente ano iniciou-se a campanha. 

Cada lista é composta por dez elementos do terceiro ciclo e, em conjunto, são 

concebidas três medidas, que correspondem a propostas de resolução do 

problema/tema do ano que irão ser debatidas na Sessão de Escola. 

A campanha eleitoral começou, oficialmente, no passado dia 6 de janeiro, 

momento em que todas as listas iniciaram a preparação de uma divulgação eficaz da 

sua mensagem. Esta fase chegou, em determinadas ocasiões, a ser desgastante, 

atendendo ao número de horas que foram passadas a idealizar pequenos projetos. 

Durante toda a fase escola, as horas 

mais difíceis foram as passadas na sala de 

aula durante o dia das eleições. Os 

pensamentos dos membros das três listas 

estavam focados em: “Que lista ira ganhar? A, 

B, ou C?”. Quem não passou parte deste 

tempo na sala de aula, pois esteve na sala de 

votações, como foi o caso da Beatriz Borges, 

foi da opinião que “Estar na mesa de voto foi 

muito bom, pois estávamos sempre a pensar 

quantos votos é que cada lista ia ter, e quando 

os alunos iam à mesa dar o nome e pôr o voto 

na urna, nós tínhamos o desejo de ver em 

quem votavam. Claro que isso não podia ser, mas gostei muito de ter participado e, 

para o ano, estarei lá de novo, em princípio.” 

No final, a vencedora foi a lista A, a qual merece ser felicitada por um 

esplêndido trabalho. 

Provavelmente, para todas as listas, o mais difícil, em síntese, foi seguir o 

regulamento durante os dias em que não se podia dizer às pessoas “Vota A, B ou C!”, 

mas, se existem regras, estas devem ser cumpridas! No geral, seguimos o 

regulamento e elegemos as três deputadas, que foram a Mangualde representar a 

nossa escola. Estas foram Ana Rita Andrade e Francisca Barroso, do 9.º ano, e 

Gabriela Rodrigues, do 8.º ano. 

Esta fase pode ser considerada uma das mais difíceis porque os amigos são 

“inimigos”. As amizades são, por um tempo, colocadas de parte, o que torna este e 

todos os outros projetos nos quais temos que competir com alguns dos nossos amigos 

muito difíceis.  

No decurso da sessão escolar, após as eleições, foram realizados dois 

debates, acompanhados pela professora de História, Helena Romão, e verificou-se 

Figura 1- Mesa da Assembleia no dia das 

eleições 
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consenso para algumas medidas, sendo outras votadas depois de grande 

argumentação.  

Com este processo aprendemos que, em democracia, os vencedores não 

ganham tudo e os perdedores não perdem tudo. As listas B e C não ganharam, mas a 

lista vencedora teve de negociar as medidas a levar a Mangualde (Sessão Distrital), 

acabando por aceitar algumas das propostas das duas outras listas participantes.  

De seguida, as deputadas 

eleitas na Sessão Escola prepararam-

se para ir a Mangualde, defendendo 

uma proposta que representavam um 

pouco das três listas.  

A Sessão distrital decorreu em 

Mangualde, no dia 31 de março, no 

Auditório da Biblioteca Municipal. 

Esteve presente o Sr. Deputado Acácio 

Pinto, que esclareceu algumas 

questões colocadas pelas escolas.  

Durante a manhã, decorreu a 

votação da melhor proposta na mesa, da 

qual saiu vencedora a de Moimenta da 

Beira. 

Já no decorrer da tarde, 

organizaram-se grupos de trabalho para a 

alteração da proposta de Moimenta da 

Beira e procedeu-se também à votação das 

escolas que iriam representar o círculo 

eleitoral de Viseu. 

Foram propostas as seguintes medidas pelo círculo de Viseu: 

1. Maior fiscalização nas regiões fronteiriças, de modo a reduzir o tráfico 

entre os países europeus. Fiscalizar também a venda de bebidas 

alcoólicas e tabaco a menores de 16 anos, começando pela restrição na 

entrada em estabelecimentos de venda desses mesmos produtos. 

Proibição da passagem de anúncios publicitários na televisão 

relativamente a todas as bebidas alcoólicas antes da meia-noite.  

 

2. Promover, no âmbito escolar, e em articulação com o projeto PESES, 

ações de sensibilização, de cariz didático para pais e encarregados de 

educação. Os temas tratados seriam sobre o consumo, adição e o 

treino para a assertividade. Abertura de um espaço nas escolas com 

docentes especializados, no sentido de ajudar anonimamente alunos 

Figura 2-Deputadas eleitas por Carregal do Sal 

Figura 3-Um dos grupos de trabalho em Mangualde 
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toxicodependentes ou possíveis viciados.  

 

3. Criação de programas de sensibilização para toda a comunidade, 

através de campanhas agressivas e chocantes sobre os efeitos da 

toxicodependência e perigos de consumir substâncias ilícitas à frente de 

crianças. Realização de encontros/debates com a participação de ex-

toxicodependentes abertos à comunidade.  

 

4. 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. 

As escolas com a sorte de comparecer na sessão nacional foram a Escola 

Básica e Secundária de Moimenta da Beira, a Escola Básica de Souselo, a Escola 

Básica Dr. Azeredo Perdigão e a Escola Secundária/3 de Carregal do Sal. 

No geral, foi uma experiência interessante para conhecer novos colegas e 

poder emitir a nossa opinião, apesar dos nervos que sentimos.  

Finalmente, nos dias 5 e 6 de maio, decorreu, no Palácio de S. Bento, mais 

uma Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, este ano subordinada ao tema 

Drogas: evitar e enfrentar as dependências.  

Estiveram presentes 124 jovens deputados, que foram eleitos para representar 

o seu círculo eleitoral, cada um com um porta-voz, selecionado de entre os 1362 

candidatos a deputados das sessões distritais/regionais que decorreram em todo o 

continente e ilhas, com a presença de numerosos jornalistas e professores. 

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal conseguiu, este ano, a sua 

presença na sessão nacional com a participação, como deputadas, das alunas Ana 

Rita Andrade e Francisca Barroso, ambas do 9º A, e Gabriela Rodrigues (8ºC), como 

jornalista. 

À chegada, os deputados foram imediatamente direcionados para as salas das 

comissões, enquanto os jornalistas faziam uma pequena visita ao Parlamento. Os 

jornalistas tiveram o privilégio de conhecer a sala das sessões, a qual, em 1895, ficou 

destruída devido a um incêndio. Para lá chegar, passámos pela Sala dos Passos 

Perdidos, onde se exibia uma exposição relativa ao 25 de abril e, por fim, dirigimo-nos 

para a Sala do Senado, espaço no qual viria a decorrer, no dia seguinte, a sessão 

plenária. 

 

Os deputados dirigiram-se, então, às suas 

salas de comissões. Na 1ª comissão, discutiram-se 

as medidas propostas pelos distritos de Aveiro, 

Castelo Branco, Braga, Beja e Vila Real. Das 

Figura 4- 1ª Comissão 
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Figura 5 –  2ª Comissão  

longas horas de discussão e votação dos cinco projetos em causa, saiu vencedor o 

projeto de Aveiro, com vinte votos. Este projeto sofreu ainda alterações (aditamento, 

eliminação e alteração da redação), como todos os projetos vencedores das 

comissões seguintes.  

Por sua vez, na 2ª comissão, estavam a ser discutidas as medidas de Coimbra, 

Lisboa, Évora, Guarda e Santarém. Saíram vencedoras as medidas propostas por 

Évora, com dezanove votos, que foram igualmente sujeitas às necessárias alterações. 

 

 

Na 3ª comissão, estavam a ser discutidas 

as medidas de Leiria, Porto, Faro, Bragança e 

Viseu, tendo saído vencedor o projeto do Porto, 

com vinte e três votos. Uma das alterações que 

o projeto sofreu foi o aditamento da 4ª medida 

proposta pelo círculo eleitoral de Viseu, pelo 

Agrupamento de Escolas de Viseu Norte (Escola 

Básica Dr. Azeredo Perdigão e Escola Básica D. 

Duarte). 

 

Na 4ª Comissão, estavam a ser discutidas as 

medidas de Viana do Castelo, Açores, Portalegre, 

Madeira e Setúbal. Saiu vencedor o projeto da Madeira, 

com vinte e cinco votos, sendo, por isso, o mais votado 

de todos. 

 

 

Não se registaram problemas de maior nas quatro salas, quer durante debate 

quer durante a alteração dos projetos a propor a plenário. Para além disso, as salas 

apresentavam métodos de trabalho bastante semelhantes. Os principais intervenientes 

nas discussões eram os deputados, principalmente os porta-vozes dos círculos 

eleitorais na respetiva comissão. 

Figura 6 – 3ª Comissão 

Figura 7 – 4ª Comissão 
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Os jornalistas, esses, tinham que estar sempre a “espiolhar” o que se passava 

em todas as salas de comissões, pelo que se tornou difícil 

perceber o teor das discussões 

No final das comissões, deputados e jornalistas foram 

conduzidos até ao refeitório para o lanche, a seguir ao qual 

todos assistiram a uma maravilhosa e interativa atuação 

musical da turma de 8º ano do ensino articulado da Escola 

Básica Nº2 de Rio Tinto. 

 

Antes de recolher aos 

alojamentos, todos fomos convidados para um jantar no refeitório do palácio de S. 

Bento. De seguida, dirigimo-nos aos alojamentos do INATEL, em Oeiras. Neste 

mesmo local, encontrava-se a maioria dos alunos, o que fez com que se criassem 

muitas amizades entre todos, o que proporcionou uma noite bastante divertida com 

várias animações para todos, sem exceção. 

No dia seguinte, dia 6, realizou-se a sessão plenária. De manhã, após a 

abertura da sessão pelo Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Cultura, 

choveram as perguntas aos deputados Pedro Pimpão, do PSD, Michael Seufert, do 

CDS/PP, Pedro Filipe Soares, do BE, Rui Pedro Duarte, do PS, Paula Batista, do PCP, 

e Helena Apolónia, do PEV.  

 

 

 

 

 

 

O deputado Pedro Pimpão, do PSD, à pergunta do círculo de Viseu, “Sr. 

Deputado, concorda que os alunos realizem o exame de Inglês feito por uma 

instituição privada e não pelo Ministério da Educação, que tem conhecimento dos 

programas lecionados nas escolas…?”, respondeu que considerava a obtenção desse 

certificado de reconhecida importância internacional uma mais-valia para os alunos. 

No fim das doze perguntas colocadas pelos jovens deputados, os deputados 

da Assembleia da República deixaram a sala do Senado e foram abordados pelos 

jornalistas, para responderem às numerosas perguntas. À deputada Helena Apolónia, 

PEV, por exemplo, foi-lhe perguntado como conciliava a atividade política com a sua 

vida pessoal, tendo esta respondido que “é uma questão de organizar bem a agenda e 

cumprir horários”. 

Enquanto os deputados propunham a eliminação de algumas medidas 

propostas pelas comissões no dia anterior, os jornalistas dirigiram-se à sala de 

Figura 8 – Momento 

Musical 

Figura 9 – Início da Sessão Nacional 
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conferência de empresa para colocar as suas questões ao Presidente da Comissão da 

Educação, Ciência e Cultura. De entre as várias perguntas, solicitou-se a opinião do 

mesmo em relação à presença de placas de amianto em muitas escolas do país, que 

estão a pôr em causa a saúde dos jovens. Este respondeu que achava que a maioria 

das placas seriam removidas brevemente e acrescentou que alguns diretores de 

escolas por ele visitadas lhe garantiram que estas seriam removidas ao longo deste 

verão, enquanto os alunos não estivessem na escola. Outra questão colocada 

relacionou-se com todos os problemas que existem atualmente na Europa, e, 

concretamente, se estamos no início do fim da União Europeia. O Presidente da 

Comissão respondeu que, na opinião dele, era totalmente o oposto, que se iria 

fortalecer mais ainda a União Europeia. 

No final de todos os trabalhos, deputados, jornalistas e professores dirigiram-se 

ao claustro do palácio de S. Bento para um almoço ao ar livre. 

Da parte da tarde, continuaram os 

trabalhos na sala do senado e procedeu-se, 

finalmente, à votação por bancadas das 

propostas de eliminação colocadas pelos 

círculos eleitorais de algumas medidas 

propostas pelas comissões no dia anterior. 

Resultou da votação das propostas, a 

eliminação de sete medidas, tendo sido 

aprovadas 20 em comissões, das quais 

apenas 10 poderiam vir a constar da 

recomendação à Assembleia da República. 

Sendo assim, foram eliminadas mais três 

medidas. 

Podemos felicitar o círculo de Viseu, pois uma das suas medidas constou na 

redação final, tendo sido a mais votada para que constasse desse documento. 

A recomendação à Assembleia da República pode ser consultada no site do 

Parlamento dos Jovens (http://app.parlamento.pt/webjovem2014/index.html). 

Assim, deu-se por encerrada, pelo Presidente da Comissão da Educação, 

Ciência e Cultura, mais uma sessão nacional do Parlamento dos Jovens com entrega 

dos diplomas aos deputados presentes e aos membros da mesa.  

 

 

 

 

Gabriela Gomes Rodrigues 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

Figura 10 – Sala do Senado, à tarde 

Figura 11 – Encerramento da Sessão 


