
Parlamento dos Jovens – A nossa contribuição para 

um planeta mais sustentável 

Ao longo deste ano, na EBIS Jean Piaget em Viseu, tivemos várias atividades 

que nos chamaram à atenção para a importância de fazermos alguma coisa 

pelo nosso planeta, que se encontra numa enorme mudança. Sem dúvida que 

umas das atividades mais importantes foi a nossa participação no programa 

Parlamento dos Jovens, que teve como tema As Alterações Climáticas – Salvar 

os Oceanos. 

Esta aventura começou no primeiro período, com a definição das listas e com 

as suas campanhas. Em janeiro, decorreu a sessão escolar, onde elegemos as 

nossas representantes, Beatriz Ferreira (9ºA) e Inês Cruz (9ºA) e também onde 

discutimos as recomendações que gostaríamos de partilhar com os outros 

deputados, na sessão distrital. 

 

Em março, fomos até Moimenta da Beira, onde as nossas deputadas 

defenderam as nossas medidas com muita garra e tão bem que foram eleitas 

como representantes distritais para a Sessão Nacional. 



 

 

A sessão nacional foi nos dias 6 e 7 maio, que foram dois dias cheios de 

atividades e emoção. Chegámos à Assembleia de República na tarde do dia 6 

e fomos logo muito bem recebidos. Enquanto as nossas deputadas 

trabalhavam, nós os jornalistas fomos conhecer o Palácio de S. Bento, que é o 

edifício da Assembleia da República. No fim da tarde, assistimos a um 

momento cultural, com a peça “Geração Facebook”, uma comédia muito 

divertida. 

 



No dia seguinte, foi o dia de trabalhos na sala das sessões, onde as nossas 

representantes se sentiram verdadeiras deputadas. Depois da abertura solene 

pelo presidente da assembleia da república, Dr. Ferro Rodrigues, foram feitas 

perguntas a um grupo de deputados que representavam os vários grupos 

parlamentares. Seguiu-se o debate e votação das várias recomendações pelos 

deputados das escolas participantes. Os jornalistas tiveram também 

oportunidade de participar numa conferência de imprensa com o Dr. Alexandre 

Quintanilha. 

Após várias discussões e votações, os deputados chegaram a um conjunto de 

medidas de recomendação final e a sessão nacional terminou com um 

momento muito especial em que todos nós cantámos o hino nacional.   

 

Todas nós gostámos 

muito de participar neste 

projeto e foi com muito 

orgulho que 

representámos a EBIS 

Jean Piaget na discussão 

de assuntos tão 

importantes para o nosso 

futuro. 

 

Vani Karan Trivedi 

 

 

 

 

 


