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Consumir, Tratar e Curar 

 

O uso de drogas por adolescentes tornou-se um problema comum no nosso país. Vários 

fatores podem levá-los ao consumo e consequentemente ao vício das mesmas. Um deles é o 

facto de a adolescência ser uma fase de buscas, de novas experiências, de conhecer o novo 

mas também de dificuldades e conflitos. Neste momento, muitos jovens estão a destruir as 

suas curtas vidas enquanto deveriam estar a estudar para serem alguém na vida, um cidadão. 

É lamentável viver numa sociedade onde as drogas passaram de proibidas a banais e é triste a 

quantidade de jovens dependentes deste grande mal.  

No sentido de tentar solucionar este problema, os jovens do Ensino Básico das escolas de todo 

o país, nos passados dias 5 e 6 de Maio na Assembleia da República, debateram o tema 

“Drogas - Evitar e Enfrentar as Dependências”. A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 

do Ensino Básico, coordenado pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura e o Instituto 

Português da Juventude, contou com a participação de 128 jovens deputados eleitos nas suas 

respectivas escolas dos 2º e 3º ciclos de todo o país e ilhas. Este tema foi trabalhado pelas 

escolas inscritas durante todo o ano letivo. Na Escola do Ensino Básico do 2º e 3º ciclo D. 

Afonso III em Faro, participaram 10 listas, em que todas trabalharam arduamente para elaborar 

os seus projetos de recomendação, divulgados em cartazes e diversas atividades de 

sensibilização. Na campanha eleitoral, muita música, dança, cartazes e animação percorreram 

a nossa escola, mas o feito mais importante era a conquista do eleitorado. Na hora da 

contagem dos votos, os vencedores riam-se e ligavam logo aos seus pais enquanto os 

vencidos, desapontados e tristes, tiveram de aceitar a derrota, pois em democracia, ganha a 

maioria. Na Sessão Escolar, quem defendeu melhor as suas medidas, espalhando charme e 

simpatia, foi eleito para representar a E.B 2,3 D. Afonso III na Sessão Distrital que decorreu no 

auditório da DGestE / Direção de Serviços da Região Algarve. Entre 8 escolas eleitas para a 

fase distrital de Faro, os deputados da minha escola, Gonçalo Santos e Carla Dias, defenderam 

notável e brilhantemente os seus projetos de recomendação de forma a vencerem a fase 

distrital juntamente com os deputados da Escola E.B 2,3 Paula Nogueira de Olhão. Foi um 

orgulho e uma felicidade tamanha esta vitória. 
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No dia 5 de Maio, deputados, jornalistas e professores do Círculo Eleitoral de Faro viajaram 

pelas linhas férreas até á capital. As ideias partilhadas e as perguntas a colocar nas comissões 

da sessão nacional surgiram naturalmente com o sol e o bom tempo que estavam nos céus 

algarvios. A conversa nunca estagnou, a ansiedade, o nervosismo e principalmente o peso da 

responsabilidade de representar todo o 

nosso distrito contribuiu para 

melhorarmos as ideias produzidas.  

Chegados à Assembleia da República e 

recebidos com merecido valor, os 

simpáticos funcionários do Palácio de S. 

Bento encaminharam os 128 deputados e 

os professores às respetivas comissões 

para o inicio das reuniões. 

 A 3 ª Comissão constituída pelos círculos 

eleitorais do Porto, Leiria, Faro, Bragança, Viseu, Viana do Castelo e Lisboa foi coordenada 

pelos deputados André Pardal do PSD , Michael Seufert do CDS-PP e pela assessora Maria 

João Godinho. Depois de um ligeiro atraso, deu-se  inicio à Sessão. Os deputados do Círculo 

de Faro, calmos e concentrados nos seus projetos de recomendação começaram a debater as 

suas medidas de forma, notável, generosa, inteligente e profissional. 

Enquanto decorria a 1ª Fase da Sessão Nacional, os jornalistas presentes foram surpreendidos 

com uma visita guiada ao Palácio, visitando a Sala das 

Sessões, a Sala dos Passos Perdidos e o Plenário. Em 

cada passo que dávamos, em cada parede que 

passávamos, a História Portuguesa estava presente em 

todo o lado. Os blocos de notas e as nossas cabeças 

enchiam-se de informação e memórias. É 

impressionante, comovente até, imaginar a quantidade 

de pessoas que já pisaram aquele chão, Reis, Rainhas, 

Duques, Monges, os murmúrios, as decisões, as 

conversas, as partilhas… 

Acabada a visita, os jornalistas voltaram às suas 

respetivas comissões.  

Na 3ª Comissão o ambiente encontrava-se calmo, 

enquanto os deputados discutiam, votavam e aprovavam 

as medidas que iriam ser debatidas na sessão plenária. 
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 O Círculo Eleitoral de Faro teve a simpatia de se levantar e apoiar o aditamento às medidas 

elaboradas pelo círculo eleitoral vencedor, o Porto, e com as perguntas aprovadas para serem 

questionadas aos deputados dos partidos no 2 º dia. Encerrada a Sessão das Comissões, os 

deputados, jornalistas e professores foram encaminhados para o refeitório para um breve 

lanche e convívio.  

Após a pausa, foram todos surpreendidos 

por um concerto, onde atuou um  grupo de 

alunos do ensino articulado da Escola 

Básica Rio Tinto Nº 2., cuja brilhante 

atuação foi acompanhada de vários braços 

a ondular no ar ao som da música do 

tempo dos nossos pais.  

Concluídas as atividades do 1º dia, e 

depois de tomada a refeição noturna, 

todos os deputados, jornalistas e 

professores foram guiados até aos respectivos alojamentos. O Circulo eleitoral de Faro ficou 

alojado na Pousada da juventude de Catalazete junto ao INATEL. Assim que chegaram, alguns 

foram recarregar as baterias, mas para a maioria a animação e a novidade, de dormir fora de 

casa, fez com que combatessem o sono e ficassem acordados a conviver com os colegas. Dia 

6 de Maio, 7h30 da manhã, hora de acordar. Depois de tomado o pequeno-almoço, os 

autocarros, dificultados pelo trânsito da Grande Lisboa lá nos conseguiram levar  à Assembleia 

da República. No Senado, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da Republica, Guilherme Silva; 

o Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Abel Batista; o Secretário João 

Pedro Soares; o Presidente da Mesa, Daniel Padez Conceição; a Vice-Presidente da Mesa, 

Ana Duarte; a Secretária, Ema Isabel Santos e a equipa que gere 

o Parlamento dos Jovens deram as boas vindas aos futuros 

deputados do País. Com todos a postos, o Sr. Vice-Presidente 

da Assembleia da República, deu as boas vindas,  agradeceu 

aos professores por nos proporcionarem a grande oportunidade 

de vivenciarmos o dia-a-dia na Assembleia e iniciou a Sessão 

Plenária. Após o discurso do Sr. Presidente da Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura, Abel Batista,  juntaram-se ao 

Presidente da Mesa e aos restantes secretários e Vice-

Presidente , os deputados, Heloísa Apolónia (PEV) , Paula 

Batista (PCP) , Rui Pedro Duarte (PS) , Pedro Pimpão (PSD) , 
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Michael Seufert (CDS-PP) e Pedro Filipe Soares (BE), os quais responderam às questões 

aprovadas no dia anterior pelas diferentes comissões. As perguntas formuladas refletiam a 

situação que o país atravessa e que é sentida pelos jovens deputados presentes. As respostas 

dos deputados evidenciavam os momentos de crispação que se vive entre os diferentes 

deputados na Assembleia da República. Os que faziam parte da Coligação PSD-CDS 

respondiam com mais otimismo, enquanto  a oposição criticava negativamente o Governo. 

Heloísa Apolónia, do PEV, após a intervenção Pedro Pimpão (PSD), disse-lhe que se ele  

repetisse este discurso no dia 

seguinte no Plenário, o aplaudiria e  

Pedro Pimpão respondeu-lhe que 

ali não era o momento certo para 

responder à sua proposta. 

Algumas das perguntas mais fortes 

foram colocadas, sem dúvida, pelo 

Porta-Voz do Círculo Eleitoral do 

Porto, que de forma acutilante 

criticou o Governo, intervenção que 

mereceu destaque na impressa 

nacional e foi aplaudida de pé por 

todos os presentes, à exceção dos 

partidos da coligação. 

As questões focalizaram mais a crise e o desemprego dos jovens do que a temática das 

drogas, pois tal como eu, nenhum jovem português quer viver num país onde o desemprego, a 

fome escondida, a falta de professores na escola, a corrupção , a pobreza , as greves , a 

hipocrisia, a desigualdade social, a discriminação, o mundo das drogas e a falta de informação 

sejam problemas recorrentes no nosso dia-a-dia e que ninguém os consiga resolver. Eu quero 

chegar à idade adulta, conseguir constituir uma família e ter um emprego estável sem pensar 

“fugir” de Portugal. 

Cerca das 11h começaram a ser discutidas as medidas aprovadas nas diferentes comissões. O 

Presidente da Mesa, Daniel Padez Conceição, o primeiro açoriano que preside à Sessão 

Nacional, geriu de forma notável os trabalhos, apesar de ser a primeira vez que se via naquela 

situação difícil. Sem mais demoras, Dr. Abel Baptista, Presidente da Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura, respondeu em conferência de imprensa às diversas questões que os 

jornalistas lhe haviam preparado. O Presidente  desviou-se do assunto das drogas e falava da 

crise e dos tempos difíceis que Portugal enfrenta.  
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 Servido o almoço, mais uma vez do agrado dos jovens, seguiu-se uma pausa para descanso e 

convívio. 

De regresso à Sala do Senado, por volta das 14h00, para concluir o debate e votarem as 9 

medidas que acabariam por constar da recomendação final para apresentar à Assembleia da 

República. Na multiplicidade de propostas apresentadas, é importante realçar o contributo de 

todos os que nos 2 dias deram o seu melhor e acreditaram ser possível combater ou minimizar 

a venda das drogas e combater a dependência. 

A Sessão foi encerrada com a intervenção do Dr. Abel Batista que agradeceu a comparência e 

a prestação de todos, incentivando-os a continuarem a serem cidadãos interventivos e o 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura distribuiu os diplomas aos 

participantes. 

Já na escadaria monumental do 

Palácio de S. Bento, os 

deputados dos diversos Círculos 

Eleitorais que construíram novas 

amizades, tiraram algumas fotos 

e trocarem números de telefone . 

De regresso ao Algarve, a 

felicidade era muita, mas com 

alguma nostalgia dos novos 

amigos. Nos dias que seguiram, 

muitas foram as mensagem 

trocadas sobre esta experiência 

memorável. 

Estes jovens ficarão eternamente agradecidos a todos os  que lhes proporcionaram esta 

oportunidade única de enriquecimento pessoal vivido na casa da democracia, a qual irá 

contribuir para o seu exercício de cidadania no futuro. 

                                                                                         Miguel Pinto 

       (Repórter do Círculo Eleitoral de Faro) 

                                                                                    Agrupamento de Escolas D. Afonso III 

                                                                                                                     


