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Reportagem de Beatriz Vieira Lameirão 



 

 

Parlamento dos jovens 

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida 

aos jovens do 2º e 3ºciclos do ensino básico e do ensino secundário, que decorre em 

três fases: fase escolar, fase distrital e fase nacional. 

No presente ano letivo o tema em debate no ensino básico foi Alterações climáticas – 

Salvar os oceanos. Na nossa escola, na fase escolar, apresentaram-se a votos quatro 

listas. Foram umas eleições muito participadas, num total de 694 eleitores inscritos, 

votaram 644, o que perfaz uma percentagem aproximada de 93% de votantes. A 

abstenção foi muito baixa, cerca de 7%, sinal inequívoco do interesse manifestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas aprovadas foram defendidas na sessão distrital pelas deputadas Luísa Dias, 

Gabriela Cardoso e Beatriz Lameirão. 

Na sessão distrital, realizada a 18 de fevereiro de 2019, no Instituto Português da 

Juventude foram debatidos os projetos de recomendação apresentados pelas diferentes 

escolas e aprovada a proposta de recomendação a submeter à Sessão Nacional bem 

como os deputados que iriam representar o distrito. 

Foram eleitas as deputadas do nosso agrupamento, Morgado de Mateus de Vila Real, 

Luísa Dias e Gabriela Cardoso bem como os deputados do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga de Sabrosa, Miguel Alexandre Marinho e Tiago Ferreira Vilela e do 

Agrupamento de Valpaços, Carolina Valpaços e Regina Araújo. A deputada Luísa Dias foi 

eleita como porta-voz do distrito. 



 

 

Os/as deputados/as do círculo de Vila Real recomendaram à Assembleia da República a 

adoção das seguintes medidas:  

1. Desenvolvimento de políticas de subsídio aos proprietários de florestas para a 

manutenção e melhoramento das mesmas.  

2. Desenvolver políticas fiscais de incentivo à aquisição de automóveis elétricos, 

diminuindo os impostos sobre a compra dos mesmos, aumentando a rede de 

abastecimento e fomentando consumo de energias renováveis.  

3. Restringir e substituir o fabrico de materiais plásticos por materiais biodegradáveis e 

não prejudiciais ao ambiente, pressionando a comunidade científica a procurar 

alternativas ao plástico.  

4. Colocar, nos hipermercados e restaurantes, máquinas que permitam o depósito de 

materiais recicláveis com reembolso monetário: um talão de descontos em compras ou 

em atividades culturais regionais.  

 

 

 

 

 

Nos dias 6 e 7 de maio de 2019, ocorreu a sessão nacional. Inscreveram-se 67 escolas, 

representando todos os distritos, as regiões autónomas e os círculos da Europa e de Fora 

da Europa.   

Chegada à assembleia às 13.30. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Tivemos uma receção onde foi servido um pequeno lanche. 

 

 

 

 

 

Às 14 horas reuniram as comissões. A nossa escola participou na 2ª comissão 

juntamente com as escolas dos Açores, Castelo Branco, Faro, Bragança, Lisboa e Porto, 

totalizando 32 deputados. Os porta-vozes apresentaram as suas medidas que foram 

debatidas e serviram de base às recomendações a apresentar na assembleia no dia 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Às 16 h foi feita uma pausa e oferecido o lanche. 

Os trabalhos prosseguiram nas comissões entre as 16 h e 30 min, tendo terminado por 

volta das 18 horas.  

Entretanto professores e jornalistas tiveram uma visita guiada ao Palácio de S.Bento 

onde puderam saber um pouco mais da história deste monumento.  

 

 

 

 

 



 

 

Os jornalistas tiveram ainda oportunidade de ouvir alguns conselhos de 3 alunos de 

Ciência da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa sobre os princípios de uma reportagem notícia.  

 

 

 

 

No final do dia todos puderam apreciar, no âmbito do programa cultural, uma peça de 

teatro intitulada “Geração Facebook”. 

 

 

 

 

O jantar decorreu na Assembleia após o qual fomos para o hotel. 

 

 

 

 

 

No dia seguinte, às 10 horas, deputados e jornalistas tomaram lugar na 

sala das sessões, numa sessão de abertura, feita pelo presidente da 

Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pelo presidente da comissão 

da educação e ciência, Alexandre Quintanilha e pela secretária adjunta 

da educação, Alexandra Leitão.  

Após as boas – vindas e o discurso de abertura, seguiu-se o período de 

perguntas aos deputados representantes dos diferentes partidos, 

perguntas essas escolhidas nas comissões no dia anterior. 

 



 

 

Em seguida, os jornalistas tiveram oportunidade de, em conferência de imprensa, ouvir 

e questionar o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

 

 

 

 

Seguiu-se o almoço… 

 

 

  

 

 

 

Após o intervalo de almoço, seguiu-se a conclusão do debate e votação final da 

Recomendação.  

 

 

 

 

 

Os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico 

recomendaram à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas: 

1. Incentivos e benefícios fiscais às empresas que substituam o embalamento dos seus 

produtos de plástico por materiais recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos 

convencionais, e às empresas que utilizam transportes públicos ou veículos menos 

poluentes. 



 

2. Criação de um serviço público de limpeza de praias para refugiados não detentores de 

qualificação, de forma a integrá-los, providenciando um salário como remuneração 

daquele serviço, em parcerias com programas de acolhimento existentes. 

3. Investir na investigação científica de cianobactérias autóctones, como a Ideonella 

Sakaiensis, capazes de consumir os resíduos de plásticos presentes no oceano sem 

perturbar os ecossistemas marítimos. 

4. Em conjunto com a “técnica do cerco”, utilizar a Técnica de Biorremediação, que 

consiste no desenvolvimento de métodos de tratamento de águas contaminadas, 

nomeadamente o derrame de petróleo, efluentes (industriais e domésticos), solos 

contaminados, diversos segmentos industriais e lagoas urbanas. 

5. Implementação do sistema Biomatrix water. 

6. Aumentar de energias renováveis nos transportes, substituindo as baterias de lítio por 

baterias de iões de flúor. Propomos também que se façam estudos rigorosos do impacte 

ambiental e que se fiscalize a concessão às empresas estrangeiras da extração  do lítio 

no Norte de Portugal por forma a evitar a destruição de mais de 20 mil km de paisagem 

e a poluição dos rios com o processo de extração. 

7. Incluir nos Planos Municipais para o Ambiente e na Estratégia Nacional/Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas medidas concretas que promovam a mobilidade 

suave e elétrica, como a mudança do tipo de bateria e a produção e comercialização de 

energia proveniente de fontes não poluentes e renováveis, como a hidroeléctrica, solar 

e eólica. 

8. Legislar a instalação de um detetor de descargas ilegais nos navios petroleiros e, 

consequentemente aumentar o patrulhamento da Zona Económica Exclusiva 

Portuguesa. 

9. Criação por parte do Governo de uma política de incentivos para as empresas que 

promovam a utilização e consumo de produtos biológicos. 

10. Aplicação de taxas, por extensão e dimensão da malha, às redes utilizadas pelos 

pescadores, com a aplicação de sanções sempre que as redes não forem recolhidas do 

mar após a faina.   

Por fim, deu-se por encerrada a Sessão Nacional do Parlamento de Jovens pela 

Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação 

e Ciência, Margarida Balseiro Lopes.     

 



 

 

No final desta experiência, julgo que foi unânime a sensação de dever cumprido, que 

foram feitas boas e novas aprendizagens e que se viveu em pleno o espírito democrático. 

 

 

Beatriz Vieira Lameirão 


