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dos jovens 

 

 

O Parlamento é um local onde os deputados se reúnem e 

decidem o nosso futuro. Um sítio que devíamos conhecer. 

Um local cheio de história, onde se pode aprender bastante, debater os problemas e tentar 

resolvê-los. 

Este ano debatemos um dos temas mais 

falados da atualidade “Alterações climáticas 

e salvar os oceanos” e, de acordo com a 

deputada Ângela Moreira, «É fundamental 

educar a população para este tema e 

outros». Muita gente ainda pensa “sou só 

eu então não há problema”, no entanto 

existem 7 biliões de pessoas no mundo e 

ainda que seja somente 1% a pensar “sou 

só eu” são 70 milhões de pessoas a pensar, 

quase 7 vezes mais do que a população 

portuguesa. Com esses pensamentos o 

mundo nunca se tornará um lugar melhor. 

Eu pertenço a uma das escolas do distrito de Aveiro, 

à Escola Básica e Secundário Coelho e Castro, 

connosco foram também, representar o distrito de 

Aveiro, as escolas de Canedo, de Santa Maria da Feira 

e de S. Bernardo em Aveiro. Nunca tinha estado com 

tantas pessoas que realmente querem mudar o 

mundo e se preocupam com o outro e com o nosso 

planeta, pois «Os jovens são fonte de mudança e de 

esperança» - segundo o deputado Pedro Pimpão. 

Com o rumo que a humanidade está a seguir 

podemos bem ser a última esperança para que as alterações climáticas não destruam o 

planeta. 



 

A oportunidade de poder ser jornalista 

no Parlamento é uma experiência única 

e que permite ver o mundo de várias 

formas diferentes. Os jornalistas têm a 

ânsia de poder entrevistar os 

deputados e os minideputados, 

permitindo-lhes ver todos os lados da 

mesma questão. Também é 

importante, terem a oportunidade de, 

juntamente com os professores, 

participar numa visita guiada com a 

guia Paula Pauranto onde aprendem 

toda a história da Assembleia da República e do edifício que a alberga, desde 1594, no 

início da construção do mosteiro, em que os monges tinham pensado em quatro claustros 

mas, no entanto, só foram construídos dois. 

Voltando ao tema em discussão, como no Efeito Borboleta um sistema dinâmico, evoluindo 

a partir de f^{t}, indica uma dependência estreita entre as condições finais em relação às 

iniciais. Se for arbitrariamente separado um ponto a partir do aumento de t, sendo um 

ponto de qualquer M aquele que indica o estado de f^{t}, este mostra uma sensível 

dependência das circunstâncias finais a partir das iniciais, ou numa linguagem popular o 

simples bater de asas de uma borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, 

assim, talvez provocar um tufão do outro lado do mundo, o que significa que um simples 

gesto no passado, como deitar uma garrafa para a rua pode ter levado às ilhas de lixo do 

Pacifico. 

Concluindo, tendo em conta o que as 

pessoas fizeram no passado é necessário 

muito esforço para não piorar o planeta e 

ainda ter atitudes mais proativas para o 

melhorar. Citando novamente o 

deputado Pedro Pimpão « [Os jovens] 

não são o futuro são o presente», é 

importante que os jovens comecem a 

preocupar-se com o presente, pois sem 

ele não haverá futuro. 
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