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1ª Fase: Escola (3 a 22 janeiro) 

 

     No Agrupamento Escolas Vertical de 

Ourique houve três listas: a lista A, a lista 

B e a lista C, que apresentaram, à 

comunidade escolar, medidas para salvar 

os oceanos. Estas medidas foram a votos 

e os alunos do 5º ao 9º ano elegeram a 

lista A como a vencedora. 

       Na Sessão Escolar os deputados 

elegeram os representantes do 

agrupamento e realizaram o Projeto de 

recomendação da escola, rumo à fase 

distrital em Beja. Os alunos, António 

Faustino, Joana Vairinhos e Mafalda 

Eugénio, do 9º B foram os escolhidos. A 

quantidade de votos conseguidos na 

votação ditou o número de deputados, 

que passariam à próxima fase.  

      

O que é o Parlamento dos 

Jovens? 

      É uma iniciativa da Assembleia 

da República, dirigida aos alunos do 

2º e 3º ciclo dos ensinos básico e 

secundário, de escolas do 

Continente, das Regiões Autónomas 

e dos círculos da Europa e de Fora 

da Europa. 

Objetivo 

      Esta iniciativa pretende dar 

“voz” aos jovens na resolução de 

problemas, que afetam o presente e 

o futuro individual e coletivo. 



 

  

2ª Fase: Distrital (18 de fevereiro) 

        Esta fase decorreu na Escola Secundária Diogo Gouveia, onde vários 

deputados, escolhidos nas escolas do distrito de Beja debateram os diferentes 

Projetos de Recomendação, nos quais constavam as medidas que serão 

debatidas na Assembleia da República, em Lisboa.  

       As medidas escolhidas para Salvar os Oceanos foram as seguintes:  

1. Dever-se-ia premiar as pessoas, que adotem boas práticas na utilização e 

na reciclagem do plástico, como por exemplo devolução em dinheiro ou em 

vales de desconto, quando alguém entrega garrafas e embalagens de 

plástico. 

2. Sensibilizar a população para o uso de materiais recicláveis e reutilizáveis, 

começando pelas escolas, nomeadamente através da troca de embalagens 

de plástico por inox. 

3. Produzir leis que impeçam a extração de petróleo na Zona Económica 

Exclusiva Portuguesa.  

4. Promover o equilíbrio da biodiversidade aquática através da criação de 

novas zonas de proteção marítima e da proteção de recifes e de corais. 

      Esta última medida pertencia ao Projeto de Recomendação da nossa escola, 

defendida de forma brilhante pelo aluno António Faustino.  

       Dada a sua prestação o António Faustino foi eleito o porta-voz do Círculo 

eleitoral de Beja e irá defender o respetivo Projeto de recomendação. 



 

 

  

3ª Fase: Nacional 

1º DIA – 6 Maio  

     Ás 10H 30m saída do autocarro do Agrupamento Escola Vertical de Ourique 

em direção a Lisboa com os alunos selecionados deste estabelecimento e da 

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves e do Colégio Nossa 

Senhora da Graça. 

     Às 13 horas, os jovens chegaram à Assembleia da República num clima de 

euforia. À chegada foi-lhes oferecido um pequeno lanche. De seguida foram para 

as comissões apresentar as suas medidas e debatê-las. 

    Às 15 horas, os jornalistas tiveram uma sessão de esclarecimento sobre como 

fazer uma reportagem. 

    Às 16 horas, os jovens fizeram uma pausa para o lanche, posteriormente 

voltaram todos para a comissão para terminar o debate sobre as medidas. 

 Momento Cultural (18H 45m), 

   A organização do Parlamento dos Jovens brindou os jovens presentes com 

uma pequena supressa. Foi exibida a peça de teatro intitulada, Geração 

Facebook, alusiva aos temas que nem tudo o que vemos na internet é real e que 

não se deve ser viciado no telemóvel, dando mais importância aos 

relacionamentos reais. 

    Às 19H 30, os alunos foram distribuídos pelos respetivos hotéis. Alguns 

ficaram no hotel “Berna VIP“, onde passaram uma noite agradável, fazendo 

novas amizades. 



 

 

 

Sessão Plenária 

 

     Às 9H reuniu em Sessão Plenária 94 deputados, que representam os partidos 

eleitos por sufrágio, constituindo assim a Assembleia. Esta é a instância máxima 

de discussão e de manifestação de opiniões e de posições partidárias sobre a 

sociedade e ainda de deliberação do poder legislativo, permitindo a elaboração 

de leis e a fiscalização dos atos do Governo.  

     Nesta sessão foi aprovado o Projeto de Recomendação final de que todos nos 

orgulhamos. 

      

 

  

2º DIA - 7 Maio 

    Às 8H 15m, os jovens tomaram o pequeno-almoço e de seguida prepararam-se 

para o segundo dia de trabalhos na Assembleia da República.  

    De regresso à Assembleia participaram na sessão plenária, onde tiveram a 

oportunidade de apresentar e explicar as medidas selecionadas, que levaram para 

serem debatidas e aprovadas, de modo a Salvar os oceanos, que estão cada vez 

mais poluídos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Jornalista: 

 

A Jornalista: Maria Moleiro 

Agrupamento de Escolas de Ourique 

Círculo Eleitoral de Beja 

A experiência 

     
 Cada geração acha que detém toda a sabedoria e toda a verdade. Muitas vezes, 

essa falta de ligação entre o passado e o futuro, entre os mais novos e os mais 

velhos, provoca desequilíbrios e impede o diálogo para a resolução de problemas 

comuns e urgentes. 

Penso que é chegada a hora desta geração da qual eu faço parte abrir um tempo 

novo, onde todos, as raízes e os frutos, aos pais e os filhos, os professores e os 

alunos, os cidadãos e os políticos, possam, a uma só voz, de mãos dadas, com 

uma alma imensa, salvar o planeta da asfixia da poluição. 

Eu estou preparada para fazer a minha parte e sei que posso contar convosco. 

 


