
O CÍRCULO DA GUARDA NO PARLAMENTO 

O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela AR, em colaboração com 

outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o 

interesse dos jovens pelo debate de temas da atualidade. Termina com a realização 

de duas Sessões Nacionais na AR, preparadas ao longo do ano letivo, com 

participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação, Ciência e 

Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do programa. Todas as 

Escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do secundário são convidadas a 

participar. 

Após uma fase de debate nas Escolas sobre o 

tema "Drogas - evitar e enfrentar as 

dependências", e de um processo eleitoral 

interno que mobilizou cerca de 91.269 alunos - 

número dos que integraram listas eleitorais 

votadas nas escolas por 87.929 alunos - foram 

eleitos 1362 deputados às Sessões Distritais e 

Regionais - organizadas pelas Direções de 

Serviços Regionais de Educação em todos os distritos e pelas Direções Regionais de 

Educação e Juventude nas Regiões Autónomas - que decorreram entre 10 de março e 

1 de abril, com a participação de Deputados da Assembleia da República e a presença 

de entidades a nível local e regional e de representantes das entidades envolvidas na 

coordenação. Nestas Sessões foram aprovados Projetos de Recomendação à AR 

sobre o tema e foram eleitas 62 Escolas para participar na Sessão Nacional. 

A Sessão Nacional representa o terminar deste trabalho, realizando-se nos dias 5 e 6 

de maio: o primeiro destinado a reuniões de Comissões, tendo o nosso Círculo 

participado na 3ª Comissão, para debate na generalidade e na especialidade dos 

Projetos de Recomendação aprovados nos Círculos Eleitorais. O segundo dedicado à 

Sessão Plenária, com a participação de 124 Jovens Deputados. Nesta Sessão, após 

um período de perguntas aos Deputados de todos os Grupos Parlamentares (PSD, 

PS, CDS-PP, PCP, BE e PEV), os Jovens Deputados fizeram o debate e a votação 

final global da sua Recomendação à AR sobre o tema. 

No dia 6 de maio, às 12 horas, o Presidente da 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

respondeu, em conferência de imprensa, às 

perguntas dos jornalistas das Escolas. A nossa 

escola representante propôs a seguinte pergunta: Sr. 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e 

Cultura será que Portugal é um país onde 

devêssemos investir na continuação do grau 

académico: Mestrado, Doutoramento e Pós-Doutoramento?  

No término desta atividade os Deputados do Parlamento dos Jovens/Básico 

recomendam à Assembleia da República a adoção de 10 medidas, entre as quais: 

1. 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. 

2. Aumentar a patrulha nos portos, em especial para a mercadoria proveniente de 

países não aderentes à UE. 

3. Criação e divulgação de programas de "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. 

A participação na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens é a meta que cada 

Jovem Deputado se propõe alcançar, pela qual cada um trabalhou ao longo do ano 

letivo. No intuito de saber um pouco mais das motivações que levam os estudantes a 

participar neste tipo de iniciativas e a experiência vivida, ouvimos as duas Jovens 

Deputadas, Luana Ferreira e Cristiana Pereira, representantes do Círculo da Guarda.  

Ambas consideram que esta iniciativa é bastante interessante, bem organizada e 

muito enriquecedora para qualquer jovem. Embarcar neste desafio exigiu um estudo 

prévio do tema, tendo em conta que é necessário estar preparado para responder e 

esclarecer os restantes deputados acerca das ideias e posições defendidas. A 

capacidade de argumentação é muito importante e cada jovem deve desenvolvê-la 

para fazer a diferença e ter uma voz ativa no que toca às decisões para o nosso país. 

Não se trata apenas de fazer valer as nossas ideias, mas também saber ouvir, aceitar 

e respeitar a opinião dos outros. 

Enquanto para Cristiana Pereira esta foi uma experiência totalmente nova, pois 

participou pela primeira vez no Parlamento dos Jovens, para Luana Ferreira foi o 

culminar de um trabalho que vem de trás, a recompensa pela dedicação e esforço ao 

projeto, na medida em que só este ano conseguiram passar à fase nacional. Como tal, 

as expectativas eram grandes; no entanto, a experiência foi tão positiva que superou 

qualquer expectativa. Foram dois dias de intenso trabalho, mas também de muita 

diversão e convívio com os restantes colegas de todo o país. Criaram-se amizades 

com quem fazem questão de manter o contacto. 

Quando questionadas se gostariam de participar 

novamente no Parlamento dos Jovens, a resposta foi 

um perentório “sim”. Luana Ferreira vai mais longe e 

promete participar nesta iniciativa até ao final do seu 

percurso escolar, agora no secundário. 
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