
                  Parlamento dos Jovens 

 

A sessão distrital de Viseu realizou-se na cidade de Mangualde, no 

auditório da biblioteca municipal. As escolas participantes forma 

presenteadas com uma calorosa receção, o que criou desde logo um 

ambiente propício à atenção e envolvimento de todos.  

Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação de todos os projectos, em 

análise nesta fase, cabendo a cada escola apresentar três propostas de 

medidas relativas ao tema “Drogas, evitar e enfrentar as dependências”. 

Posto isto, seguiu-se o debate que se revelou animado e interessante sobre 

as medidas apresentadas pelas escolas que contou com a participação 

oportuna e pertinente de muitos dos alunos presentes. 

Depois do debate, procedeu-se à votação 

para se encontrar o projeto que fosse, 

maioritariamente, considerado como o 

melhor. Neste contexto e sendo certo que 

todas as escolas apresentaram bons e 

consistentes projetos, a maioria dos votos 

identificou como o melhor, o projeto da 

Escola de Moimenta da Beira. 

Após a votação e felicitações à escola 

vencedora, seguiu-se o almoço servido na 

Escolas Secundária de Mangualde, momento 

em que todos os alunos aproveitaram para 

conviver, objetivo igualmente importante neste tipo de eventos. 

Findo o período de almoço, voltámos ao auditório municipal para nos 

debruçarmos sobre o projeto vencedor. As escolas formaram grupos de 

trabalho com o objetivo de formular, eliminar ou aditar ideias ao projeto 

eleito, com vista ao seu aprofundamento e melhoria. 

Da recolha e discussão de todas estas ideias, resultou o projeto final que vai 

ser apresentado na sessão nacional, na Assembleia da República. O dia 

terminou com um lanche, que se tornou noutro agradável momento de 



convívio, findo o qual todas as escolas a regressarem à sua respetiva 

localidade. 

Seguiu-se a sessão nacional, que se 

realizou nos dias 5 e 6 de Maio, onde a 

nossa escola, E,B Dr. Azeredo Perdigão, 

esteve representada pela deputada Beatriz 

Pereira, e pelo deputado João Almeida. 

Foram feitas as reuniões das Comissões 

para debate, na generalidade e na 

especialidade, dos Projetos de 

Recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob orientação 

de Deputados da Assembleia da República em representação dos Grupos 

Parlamentares.   

Tema em debate: DROGAS, evitar e enfrentar as 

dependências. 

Escolas que fizeram parte do círculo de Viseu: 

▪Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira  

   Constança Alves — Porta-voz  

   Ricardo Magalhães  
 

▪Escola Básica de Souselo 

   Joana Beatriz Soares Mourisco  

  Carla Sofia Teixeira Cardoso  

 

▪Escola Secundária de Carregal do Sal 
  Ana Rita Cardoso Andrade  

 Francisca Ferreira Barroso   

O círculo de Viseu esteve presente na 3ª Comissão onde debateu, 

defendeu as suas medidas e expôs a sua opinião acerca dos projetos 

dos outros círculos presentes. 

O projeto do Porto foi o que recebeu a maioria dos votos e foi esse 

mesmo que foi levado á sessão plenária no dia seguinte, na Assembleia da 

República.  

Durante a tarde os professores e jovens jornalistas fizeram visitas guiadas 

ao Palácio de S.Bento.Depois do lanche que proporcionou um bom 



momento de convívio, deputados e professores tiveram o prazer de assistir 

á fantástica atuação da turma do 8ºano do ensino articulado da Escola 

Básica de Rio Tinto Nº2.    



No dia seguinte, os jovens deputados tiveram oportunidade de fazer 

perguntas aos deputados convidados. 

 

Entretanto o Presidente da Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura respondeu, na conferência de 

imprensa, às perguntas dos jornalistas 

das Escolas. 

 

Após o almoço, também agradável, os deputados reuniram-

se de novo para finalizar e votar no projeto de 

recomendação. Uma das medidas aprovadas foi a proposta 

do círculo eleitoral do distrito de Viseu, elaborada e 

apresentada pelo Agrupamento de escolas Viseu Norte.  

 “Criação em horário nobre na televisão pública, `a semelhança do 

programa “Minuto Seguro”, de um programa com o nome de “Minuto 

de prevenção,”em que as drogas e assuntos similares sejam abordados.  

 

Formou-se um ótimo projeto que gostaríamos de repetir. Este tipo de 

projetos mostra que os jovens também podem e querem ter uma voz ativa 

no mundo da política e que se importam com os problemas que existem no 

nosso país.  

Espero que este tipo de projetos se 

desenvolva ainda mais e que ainda mais 

jovens tenham o gosto de participar nestes 

mesmos.  

 

Site onde se pode visualizar o projeto final 

de recomendação: 

 

▪ http://app.parlamento.pt/webjovem2014/index.html 

 

                                                                                        Helena Martins 

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/index.html


 

 
 

 

 


