
 

Parlamento dos Jovens 

 

Alterações climáticas- reverter o aquecimento global

  



Uma vez mais, o Colégio de Albergaria deu a possibilidade aos seus alunos do 
secundário de participarem no Parlamento dos Jovens, um projeto de renome, que, 
este ano, possibilitou os alunos discutirem a temática das alterações climáticas e os 
métodos que poderiam ser utilizados para reverter o aquecimento global. 

Sessão Escolar 
Este ano, o Colégio pôde contar com a 
participação de 3 listas que efetuaram 
uma excelente campanha, 
proporcionando aos seus colegas tanto 
momentos de prazer/alegria, tendo sido 
esta proporcionada pela utilização de 
sweats apelativas, música e jogos. 

 

 

 

 

 

Após o resultado das votações, foi 
possível determinar o número de 
representantes que cada lista podia ter 
na sessão escolar, na qual foi possível 
estabelecer o projeto de recomendação 
do Colégio assim como os alunos que 
iriam representar a nossa escola na 
sessão distrital, sendo estes: João 
Gamelas, Teresa Santos e João 
Tavares.  

Na sessão escolar foram discutidas as 
várias medidas propostas pelas 3 
listas, ocorrendo, desta maneira, um 
debate em torno da escolha das 
melhores medidas para reverter o 
aquecimento global chegando-se, por 
fim, ao consenso de qual seria o 
projeto base que iria representar a 
nossa escola na sessão distrital. 

 

Este foi o início de uma excelente 
jornada, onde viria a desenvolver o 
meu espírito crítico e a necessidade de 
ajudar a proteger o nosso planeta 
“AZUL”.   

 
 
 

 
Medidas propostas no projeto base do Colégio de Albergaria: 
1ª- Criação de centrais de biomassa inter-municipais para tornar rentável a limpeza de 
florestas. 
2ª-Constituição de legislação para a existência de espaços verdes, por município, 
proporcionais às emissões de gases libertados pelas fábricas neles existentes e à 
densidade populacional dos mesmos. 
3ª-Promoção da autoprodução de energia renovável para consumo próprio e para 
venda à rede, criando incentivos (benefícios fiscais) para aqueles que adotem esta 
prática.



  

Sessão Distrital 
No dia 11 de março deu-se a 
realização da sessão distrital de Aveiro, 
na qual houve a participação de 33 
escolas, o que a tornou numa sessão 
extremamente interessante e ativa, 
tornando-a também numa das mais 
concorridas do país. 

 

 

O dia foi extraordinariamente interativo 
ocorrendo uma breve sessão de 
questões e respostas sobre as 
eventuais dúvidas sobre as medidas de 
outras escolas, sendo que os alunos do 
Colégio se destacaram pela sua 
excelente capacidade quer de 
interpelar as outras escolas quer 
mesmo de responder às perguntas que 
lhes eram colocadas. Após esta breve 
sessão houve um pequeno momento 
de participação com um deputado do 
PS, Sr.º deputado Rocha Andrade, 
onde os vários alunos puderam expor 
várias das suas questões, sendo estas 
respondidas pelo Sr.º deputado. 

 

 

 

 

 

 

Apesar do Colégio de Albergaria não 
ter ganho o projeto base, os seus 
alunos conseguiram honrar a sua 
escola e fazer com que esta fosse, uma 
vez mais, representar, juntamente com 
outras escolas do distrito, o círculo de 
Aveiro, na sessão nacional.   

 

 

Com o fim dos trabalhos deu-se o fim 
de mais uma belíssima sessão! 
Estando escolhidos os representantes 
do distrito e o projeto de 
recomendação, os alunos seguem 
cheios de orgulho para a sessão 
nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sessão Nacional 
Finalmente chegou dia 20 de maio, os 
jovens “deputados” do círculo de Aveiro 
estão super ansiosos por puderem ir 
representar o seu distrito ao 
Parlamento!! Com isto partem para 
Lisboa, possibilitando esta viagem, a 
criação de novos laços de amizade 
como trocas de opiniões sobre os 
temas mais atuais. 

 

O entusiasmo dos jovens estava ao 
rubro. Após a acreditação e um 
momento de lazer, os jovens 
deputados seguiram para as comissões 
para que foram nomeados, estando 
sob orientação de Deputados da 
Assembleia da República. 

Este foi um dos momentos mais 
importantes quer para os deputados 
quer para os jornalistas quer para os 
porta-vozes, tendo sido necessário o 
empenho e a dedicação de cada um 
para defenderem os ideais do seu 
círculo.  

 

 

 

 

O círculo de Aveiro encontrava-se 
presente em duas das quatro 
comissões (segunda e terceira), 
contudo não conseguiu que o seu 
projeto fosse aprovado como projeto 
base.  

Encerrados os trabalhos, por este dia, 
os 188 elementos presentes na sessão 
nacional foram encaminhados para a 
Sala do Senado, onde assistiram a 
uma breve peça de teatro, seguida de 
um excelente e inovador jantar no 
exterior das imediações do Palácio de 
Belém. 

 

Após este momento de convívio os 
jovens voltaram para os hotéis para 
recuperar forças para o dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

O segundo dia começou com um 
pequeno almoço nutritivo e com muita 
animação. Chegava agora a última 
etapa!  

Assim após a chegada das delegações 
deu-se a solene abertura do Plenário 
pelo Vice-
Presidente 
da 
Assembleia, 
Jorge Lacão 
e com umas 
breves palavras de Alexandre 
Quintanilha sobre o impacto das 
alterações climáticas quer a nível 
socioeconómico quer a nível da saúde, 
mas também felicitando o empenho 
dos jovens neste tipo de projetos, visto 
que são os jovens o futuro deste país. 

 

Depois de um belo período de 
perguntas e respostas aos deputados, 
no qual, infelizmente, o círculo de 
Aveiro não conseguiu participar, por 
não ter ganho a pergunta a fazer ao 
deputado, os jornalistas puderam fazer 
uma bela visita pela sala dos Passos 
Perdidos, onde lhes foi atribuída a 
possibilidade de dialogar/questionar os 
“verdadeiros” deputados. 

 

Foi também dada a oportunidade, aos 
jornalistas, de terem uma conferência 
de imprensa com o Presidente da 
Comissão de Educação e Ciência, 
Alexandre Quintanilha, onde nos foram 
dadas algumas opiniões pessoais 
sobre os diversos assuntos que eram 
postos em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão que coloquei ao 
deputado Luís Monteiro  
( BE): 

Não obstante as 
ideologias políticas, 
assistimos hoje a 
demasiados casos de 
alegadas suspeitas de 
corrupção transversais 
à maior parte dos 
partidos políticos. O 
Sr. deputado não acha 
que estamos com falta 
de líderes com valores 
éticos e morais? 

Mais do que os partidos, 
um dos factores 
principais da corrupção é 
a proximidade com o 
poder de decisão, o 
poder político e o poder 
financeiro ou poder 
privado financeiro e esse 
é que o problema, é um 
problema de 
transparência […], nós 
precisamos dessa 
transparência, mas 
também precisamos de 
tribunais competentes 
para resolver esses 
casos.  

 



  

Concluído o debate e a votação final global da Recomendação deu-se o encerramento 
da 20ª edição do Parlamento dos Jovens pela Coordenadora do Grupo de Trabalho 
Parlamento dos Jovens e da Comissão de Educação e Ciência, Margarida Balseiro 
Lopes. 

 

Este projeto ajudou, uma vez mais, os jovens a melhorar a sua formação em diversos 
pontos, tornando-os “mais ricos” quer culturalmente quer socialmente, visto que esta 
foi uma iniciativa que abrangeu um dos “piores” problemas que atualmente existem, 
pois como diz o velho ditado “mais vale prevenir do que remediar” e é isto que estes 
jovens estão a fazer, preocupar-se com o seu futuro como o de todos os outros para 
puderem ter um bom futuro neste tão belo e grandioso país, honrando assim todos os 
que lutaram por este país. 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela reportagem: João Tavares 


