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Alterações Climáticas  

Salvar os Oceanos 
“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 DE ATUALIDADE. TRADUZ-SE NA REALIZAÇÃO DE DUAS 

SESSÕES NACIONAIS, PREPARADAS AO LONGO DO ANO LETIVO, COM 

PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADOS, DESIGNADAMENTE DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA, ÓRGÃO PARLAMENTAR RESPONSÁVEL PELA 

ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA” – SÍTIO WEB PARLAMENTO DOS JOVENS 

NESTE ANO, O PARLAMENTO DOS JOVENS CONTOU COM A PRESENÇA INICIAL DE 512 ESCOLAS 

E “ALTERAÇÕES CLIMATICAS E SALVAR OS OCEANOS” FOI O TEMA EM DEBATE  

 

 



O Começo 

Na minha escola, tudo começou quando a Matilde Cidrais “fundou” a lista 

A, e mais tarde a Rita Vaz deu início à lista B (a minha lista). 

Campanha, Eleições e Sessão Escolar 

A campanha entre listas foi minimalista, apenas espalhando folhetos e 

passando a palavra entre alunos. Também não houve o debate escolar 

devido a dificuldades com a vinda do Deputado. 

Finalmente, depois de muita expectativa entre os alunos, a lista B acabou 

por ganhar. Na Sessão Escolar a Matilde Capote acabou por ser eleita 

como porta voz, o João Freire e eu próprio como deputados, a Mariana 

Barbas deputada suplente, e a Catarina Cardoso candidatou-se a 

presidente da mesa, não conseguiu ser eleita. 

Sessão Distrital 

Partimos logo ao trabalho, reunindo na escola, após as aulas até à hora de 

jantar, quase todos os dias, com a ajuda intensiva da Professora Rosa 

Carrilho, a quem devemos a nossa vitória, pois sem ela seria bastante mais 

difícil. Trabalhámos arduamente para melhorar a defesa do nosso Projeto 

de Recomendação e das nossas medidas e, também, o ataque das outras. 

 

 

O nosso Projeto de Recomendação 

Tentámos abordar o assunto da poluição dos oceanos de forma decisiva e 

eficaz com a proposta de proibição dos plásticos de uma só utilização, 

substituindo-os por opções sustentáveis, aumentando também os pontos 

de recolha de lixo diferenciado. Pouco tempo depois de a submetermos no 

site do parlamento foi aprovada pela União Europeia, o que mostra a 

pertinência da mesma. Propusemos, ainda, a aplicação de taxas por 

extensão e dimensão da malha das redes utilizadas pelos pescadores, com 

a aplicação de sanções sempre que as redes não forem recolhidas do mar 

após a faina, e também, maior sensibilização e responsabilização 

relativamente às questões ambientais, começando pelas gerações mais 

novas. 



Com o estudo intensivo destas medidas estávamos preparados para 

qualquer coisa. Partimos, então, confiantes para a Sessão Distrital. 

No dia 25 de fevereiro, às 10:00 h, chegámos, nós e as outras 14 escolas, à 

Sessão Distrital, que se realizou no auditório do IPJ (Instituto Português do 

Desporto e da Juventude). Imediatamente, com algumas estratégias que a 

Professora Rosa Carrilho partilhou connosco, começámos a fazer amigos e 

alianças entre escolas. 

Brevemente, depois da abertura da sessão, começou o debate flamejante 

entre as várias medidas. Foi, então, que os nossos deputados 

apresentaram as nossas medidas, e de forma muito eficaz, pois o nosso 

Projeto de Recomendação foi aprovado, passando duas das nossas 

medidas. 

Finalmente, a nossa escola foi eleita com o maior número de votos, para 

representar o círculo de Portalegre na Sessão Nacional, seguida da Escola 

Básica Frei Manuel Cardoso e da Escola Básica N. º1 de Elvas (escolas com 

as quais tínhamos feito amizades). Também a nossa deputada porta-voz 

foi eleita porta-voz do círculo de Portalegre. Portanto, podemos afirmar 

que tivemos um sucesso estrondoso. 

Acabou, então, por ficar porta-voz a Matilde Capote, o João Freire como 

deputado efetivo, eu como Repórter e, tristemente, a Mariana Barbas não 

pôde ir à Sessão Nacional por ser deputada suplente. 

 

Sessão Nacional 

Já feitas grandes e fortes amizades com os deputados do nosso círculo, 

partimos de autocarro para Lisboa. Durante a viagem conhecemos e 

fizemos boas amizades com os deputados do círculo de Évora. Com 

imenso ânimo e entusiasmo chegámos por volta das 13h00 à Assembleia 

da República. 

Depois de entrarmos foi entregue a cada um de nós uma mochila com um 

caderno, uma caneta, um livro informativo sobre a sessão e um cantil. 

Fomos acompanhados para uma sala onde os deputados do nosso círculo 

apresentaram o nosso projeto de recomendação e debateram também 

sobre ele. A deputada Patrícia Ferreira discursou sobre o trabalho do 

Parlamento e falou, também, sobre as propostas aprovadas 



anteriormente. O deputado Ivan Garcia expressou a sua gratidão aos 

professores presentes, falou sobre a importância do Parlamento na 

democracia e disse que nós também podemos, no futuro, ser eleitos e 

tornar-nos deputados. O debate teve então início e os trabalhos 

terminaram com a votação do projeto que iria ser apresentado na Sessão 

Plenária do dia seguinte. Entre as 15h00 e as 15h30min, os jornalistas 

tiveram direito a uma visita guiada pelo Palácio de S. Bento, que teve 

início na sala dos Passos Perdidos. Foi bastante interessante aprender 

sobe o palácio e como funciona o Parlamento. Mais tarde, assistimos a um 

programa cultural na sala do senado em que 4 atores apresentaram uma 

peça de teatro sobre as redes sociais e a juventude atual. Foi bastante 

divertido e proporcionou um momento de convívio e divertimento. 

Após o jantar, servido nos claustros do Palácio de S. Bento, tivemos outra 

oportunidade de conviver com os deputados dos vários círculos eleitorais. 

No dia seguinte, por volta das 10:00 h, deu-se início à sessão plenária. 

Logo de seguida os porta-vozes dos Círculos Eleitorais tiveram a 

oportunidade de colocar aos representantes dos grupos parlamentares as 

quatro perguntas votadas e aprovadas no dia anterior, nas respetivas 

comissões. 

Posteriormente, os jovens deputados debateram as propostas das 

comissões, tentando chegar a um Projeto de Recomendação final, com o 

contributo de todos. Enquanto decorria a Sessão Plenária, os jornalistas 

participaram numa conferência de imprensa com o Presidente da 

Comissão da Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

Coloquei as seguintes perguntas aos deputados presentes. 

O mar de Portugal oferece uma dimensão única. O mar da CPLP 

representa cerca de 75% das descobertas de Petróleo e Gás do mundo. A 

escola Náutica Infante D. Henrique forma oficiais da Marinha Mercante. 

Porque não existe ligação desta instituição com os outros países da CPLP 

ao nível da Literacia dos oceanos e mar? 

O deputado representante do PSD respondeu o seguinte: 

“É uma questão que ainda não foi colocada e que é muito importante. É a 

nossa ligação, também histórica. Nós, país, Portugal, temos duas 

responsabilidades muito grandes, primeiro a nossa costa marítima que é 

muito grande, e depois as possibilidades histórico culturais, porque fomos 



nós que demos novos mundos ao mundo com os Descobrimentos e essa 

ligação que estás agora a referir aos países da CPLP é uma ligação 

histórica que tem esse património em comum, ou seja, foi o mar que nos 

deu a conhecer esses países e foi o mar que uniu essas realidades. O que 

acho que devia ocorrer era essa integração daquilo que são o esforço que 

cada país faz para melhorar o conhecimento que tem do mar e a 

estratégia para o mar devia ser reforçada e não é. É um apelo positivo que 

tu fazes e bem. “ 

Ao deputado representante do BE coloquei a seguinte questão: 

O que tem feito a comissão sobre os problemas de poluição que afetam o 

Rio Tejo, nomeadamente os decorrentes da Central Nuclear de Almaraz? 

Respondeu: “O Bloco de Esquerda desde o início que está na linha da 

frente nas manifestações e projetos, alertando para o perigo que é 

Almaraz, assim como para a poluição do rio Tejo, nomeadamente a 

Celtejo, que nós vimos que é poluição até mais não e que inclusivamente 

mete processos a ambientalistas que defendem o rio. Temos brevemente 

que defender isso, nós continuamos a defender que o poder económico, o 

lucro imediato não pode prevalecer sobre o ambiente, por uma razão 

muito simples. Se nós colocarmos em primeiro lugar o lucro imediato 

vamos correr o risco da economia estar muito forte, as empresas estarem 

muito fortes, mas depois não terem ambiente, não terem população, não 

haver universo. De que adianta ter empresas, fabricar robots e depois não 

haver pessoas cá na terra. Vamos transformar a terra numa grande 

fábrica sem pessoas? Não, primeiro temos de preservar o que é nosso e 

realmente Almaraz é uma central nuclear que deveria ser desmantelada o 

quanto antes. Temos exemplos de pequenos acidentes que acontecem sem 

ninguém contar e Almaraz não está liberto disso, e, na eventualidade de 

qualquer problema que aconteça em Almaraz não vai acontecer só no 

distrito que está junto a Almaraz. O Tejo chega até à capital, portanto 

acaba por influenciar todo o país. É de bom senso e urgente que mais 

pessoas, mais organizações na sociedade se juntem ao Bloco de Esquerda, 

aos Verdes e a outras organizações para lutar contra a energia nuclear 

para apostar em energias limpas, alternativas.” 

O deputado representante do BEV em resposta à seguinte questão: 



Considerando que a fábrica da celulose de Vila Velha de Rodão tem 

problemas cíclicos com a poluição do Rio Tejo, o que tem sido feito para 

preveni-los e resolvê-los? 

Disse: “Questionámos aqui muito o governo e fizemos muita pressão para 

que o problema do Tejo fosse resolvido. E, pela iniciativa dos Verdes, foi 

reforçada a fiscalização ao nível da conservação da natureza e da 

vigilância ao nível da conservação da natureza, e isso é importante 

também para a fiscalização dos nossos rios, para se detetar os focos de 

poluição, porque uma das coisas que permanentemente nos dizem aqui é 

que, pois, houve uma grande mancha de poluição mas não se sabe 

exatamente de onde é que vem, tem de se ir averiguar. Reforçar a 

fiscalização, a vigilância e inspeção ao nível ambiental é fundamental e 

depois há outra questão que refere muito bem que é a responsabilização 

daqueles que são os poluidores, mas a verdade é que, segundo informação 

que nós temos aqui do governo, muitas vezes a Inspeção Geral do 

Ambiente aplica, abre processos de contraordenação e quando as coisas 

chegam aos tribunais os tribunais ilibam, acabam por deixar as empresas 

sem qualquer tipo de consequência e às vezes até transformam umas 

penas numa singela multa. Diminuem bastante as multas e para as 

empresas acaba por compensar. É por isso que eu lhe vou dizer aqui duas 

coisas. Em primeiro lugar é também importante, já que falamos de 

educação ambiental, que a educação ambiental não se faça apenas nas 

escolas, mas também junto de empresas, de entidades públicas, dos 

magistrados para que tenham a sensibilidade necessária relativamente à 

importância destas questões, porque nós quando estamos a poluir um rio 

estamos a degradar um ecossistema que é fundamental à vida e à 

atividade económica de muitas pessoas, porque há pessoas que fazem 

pesca no Tejo e ficam prejudicadas por causa disso e há outras atividades 

económicas que também estão em jogo. Para além disso, tem de se 

obrigar as empresas a fazer os investimentos necessários para não 

deitarem os seus efluentes nos rios e nos nossos solos e nas nossas águas 

de qualquer maneira, mas sim de forma treinada. Por isso é que é preciso 

que as empresas façam um investimento. Traz benefícios para a 

comunidade e para a própria empresa e logo vende melhor.” 

 

 



Conclusão 

Eu acredito que o Parlamento dos Jovens seja um programa espetacular, 

que incentiva vários alunos a entrar e a participar no importante mundo 

da política. Mas, não só isso, também serve para fazer grandes, inúmeras 

e duradouras amizades entre deputados. Eu e os dois deputados de 

Portalegre conhecemos inúmeras pessoas com quem ainda hoje nos 

mantemos em contacto, e com quem também já nos encontrámos 

pessoalmente, várias vezes, depois desta Sessão Parlamentar. Contudo, eu 

acredito que isto não é suficiente, pois apenas as pessoas que 

participaram no parlamento dos jovens é que tiveram a oportunidade de 

procurar e obter informação sobre o tema e sobre o funcionamento do 

parlamento, e isso deve ser expandido de forma a incluir também outras 

pessoas que não participaram. 

 

                                                                                                                   Francisco Carvalho 9ºD 


