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General 

Na edição do Parlamento dos Jovens deste ano, os alunos da Escola Secundária 

Coelho e Castro não “viraram a cara à luta” pela defesa do planeta Terra e das suas 

próprias vidas. Deixaram o conforto físico, emocional e até mesmo ideológico de 

parte e avançaram com consciência e de mente aberta para o debate, para a troca de 

ideias e sua argumentação e para a elaboração de um projeto de recomendação com 

medidas desafiantes, mas realistas tendo em conta o único e verdadeiro objetivo da 

edição de 2019 do Parlamento dos Jovens: defender os recursos naturais, as 

populações e “Reverter o aquecimento global”. 

SESSÃO ESCOLAR 

A necessidade de consciencializar e de 

Agir com o intuito de “Reverter” a 

cadeia casual das Alterações Climáticas 

levou à formação de um grupo de 

alunos que muito para além de uma 

razão para faltarem às aulas, viram 

neste projeto uma oportunidade para 

levarem as suas crenças e ideologias a 

teste. A Escola Secundária Coelho e 

Castro contou por isso com apenas 

uma lista candidata à Sessão Escolar 

composta por alunos do 11º ano de 

escolaridade. 

SESSÃO ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COELHO E CASTRO 

  O debate na sessão escolar 

   No dia 14/01/2019 realizou-se a Sessão 

Escolar com o objetivo de eleger os deputados 

e o projeto que iria representar a escola na 

próxima etapa, a Sessão Distrital. A Sessão 

Escolar foi um momento de debate, de 

respeito, mas também de tensão dentro da 

única lista participante na ânsia de encontrar e 

limar as medidas mais sensatas. Em toda a 

sessão e principalmente nos momentos de 

votação o respeito pela democracia foi claro. 

Foram eleitas as deputadas efetivas Inês Sousa 

(11ºB) e Érica Martins (11ºC), e o deputado 

suplente Pedro Bastos (11ºC). 

 



 

 

General 

  

 

SESSÃO DISTRITAL                     

Na Sessão Distrital do círculo de Aveiro, realizada no dia 11/03/2019 participaram os 

representantes de 33 escolas do distrito. O local escolhido para o debate e votação foi 

o Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo onde com o empenho de todos foi possível 

aprovar o projeto que deveria seguir para a Sessão Nacional e nomear os deputados 

representantes do distrito em Lisboa, na Assembleia da República.

  

Projeto Aprovado na Sessão Escolar 

Medida 1: Efetivação do aproveitamento dos gases libertados nos aterros 

sanitários para produção de energia. 

Medida 2: Atribuição de prémios monetários às escolas, por cada tonelada 

recolhida, de papel, vidro e plástico, destinada à reciclagem. 

Medida 3: Redução dos impostos aplicados na compra e na circulação de carros 

elétricos. 

SESSÃO DISTRITAL 

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
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Foi interessante observar a diversidade 

de ideias e ideais, de medidas e 

principalmente de personalidades pois é 

também por isso que todos os 

deputados representantes de uma 

escola, de um distrito ou de uma 

Assembleia, decidem aceitar os desafios 

desta sessão. Naquele dia foi visível na 

forma de agir de cada um dos 

deputados que o respeito pelas suas 

próprias responsabilidades é enorme e 

que a perceção do objetivo maior 

daquela sessão é clara.   

Os representantes da Escola Secundária 

Coelho e Castro não fugiram à regra ao 

apresentarem o seu projeto de forma 

exemplar, mostrando-se sempre 

confiantes e preparados para responder 

a qualquer questão que lhes fosse 

direcionada sendo notória a sua 

eloquência. 

A Escola Secundária Coelho e Castro 

apesar de não ter tido a honra de ver o 

a sua proposta ganhar a votação do 

projeto base, assistiu ainda assim a uma 

valorização do seu trabalho tendo em 

conta o número de votos e perguntas a 

si direcionadas.  

 

 

Pergunta da Escola Secundária 

Coelho e Castro dirigida ao 

deputado Fernando Andrade (PS) 

A pergunta baseou-se na comparação 

das características do sistema de 

ensino português com outros sistemas 

de ensino considerados pelo PISA 

(Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos) como os melhores da 

Europa e na introdução de medidas 

que permitissem promover o 

desenvolvimento de capacidades 

humanas e a consciencialização social 

de uma forma ativa. “Por que razão 

não vemos nem este debate nem 

estas medidas serem introduzidas no 

nosso ensino, sendo que neste exato 

momento as alterações climáticas, as 

guerras, as vagas de refugiados e as 

tensões internacionais põem em causa 

a sobrevivência/bem-estar das 

gerações vindouras?” 

Não obtive resposta por parte do     

Sr. Deputado Fernando Andrade. 
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O exercício do direito ao voto foi 

consciente e responsável, sendo eleita 

como Porta-Voz do Distrito a deputada 

Inês Sousa da Escola Secundária Coelho 

e Castro e os deputados representantes 

das seguintes escolas: Escola Secundária 

de Estarreja, Escola Secundária Coelho e 

Castro, Escola Secundária de Santa 

Maria da Feira e o Colégio de Albergaria. 

     

 O balanço geral da sessão foi positivo. 

Os jovens apresentaram um 

comportamento digno de seguirem para 

a próxima e mais elevada etapa deste 

projeto, a Sessão Nacional realizada na 

capital. 

Projeto de Recomendação Aprovado na 

Sessão Distrital do Círculo de Aveiro  

Medida 1: Exclusão progressiva do mercado 

dos compostos de refrigeração 

hidrofluorocarbonetos e perfluorocarbonetos, 

introduzindo opções alternativas e atribuindo 

capital para investigação de compostos de 

refrigeração com menor potencial de 

aquecimento global.  

Medida 2: Promoção de uma rede organizada 

e acessível de transportes ecológicos, através 

da construção de ciclovias com material 

fotocatalítico ou material reciclado. 

Medida 3: Incrementação de sistemas de 

gestão e tratamento de resíduos rurais e 

urbanos, através da instalação de 

equipamentos em zonas estratégicas e 

acessíveis à população, utilizando o sistema 

de taras retornáveis de garrafas de plástico, 

sistemas refill, centros de biomassa, 

ecopontos e centros de compostagem. 

Medida 4: Proteção das florestas e da 

produção florestal, com a criação de 

perímetros cobertos com árvores autóctones, 

resistentes ao fogo, tendo em conta a 

estratificação florestal. 

Medida 5: Instalação de painéis 

fotovoltaicos/térmicos nos edifícios públicos e 

em empresas privadas, condicionada pela taxa 

de emissão de gases de efeito de estufa nos 

mesmos. 
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SESSÃO NACIONAL 

     “Chegou o grande dia”. Foi esta a 

frase proferida por mim e por muitos 

dos participantes na Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens 2019 na manhã 

do dia 20 de maio. A viagem dos 

deputados representantes de cada um 

dos círculos eleitorais até ao Palácio de 

São Bento traduziu-se numa 

oportunidade para fazer novas 

amizades, para abraçar de mente aberta 

novas ideologias e personalidades que 

iriam por à prova muitas das fundações 

da nossa própria vida… foi 

resumidamente mais um grande 

momento de aprendizagem que todos 

iremos guardar na nossa memória. 

     As expectativas eram altas e ao 

entrarmos no Palácio com a consciência 

da grandeza do projeto em que  

 

estávamos inseridos cai sobre nós uma 

vontade de tornar ainda mais ativa a 

nossa voz enquanto cidadãos, 

lembrando que esse é o nosso papel na 

sociedade… é um direito conquistado 

com muito sofrimento, e é por isso 

também um dever. 

     Na parte da tarde, os deputados 

dirigiram-se às respetivas comissões 

orientadas por deputados da 

Assembleia da República onde “Agir” foi 

a palavra de ordem… os jovens 

deputados mostraram-se empenhados 

em criar um projeto coeso, com 

medidas à medida do desafio proposto: 

“Reverter o aquecimento global”. Os 

jornalistas tiveram a oportunidade de 

assistir a cada uma das sessões de 

trabalho onde foi votado e redigido o 

SESSÃO NACIONAL 

PALÁCIO DE SÃO BENTO 
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projeto de recomendação de cada uma 

das comissões e selecionadas as 

perguntas a apresentar no Plenário do 

dia seguinte. 

Aos jornalistas e professores foi-lhes 

também dada a oportunidade de 

visitarem e assistirem a uma visita 

guiada ao Palácio de São Bento – Sala 

dos Passos Perdidos onde puderam 

compreender a história, a organização e 

a função de cada um dos espaços. 

Depois de tanta seriedade, houve 

espaço e tempo para o convívio durante 

o jantar no Palácio, no hotel e depois 

num passeio pelas ruas de Lisboa. Nessa 

noite foi-nos dada a oportunidade de 

fortalecer novas amizades e de apreciar 

a beleza da Ponte Vasco da Gama. Tudo 

aquilo que precisávamos para o longo 

dia que se aproximava. 

      A manhã do dia seguinte começou 

com a abertura solene do Plenário 

através das palavras do Vice-Presidente 

da Assembleia da República, Jorge Lacão 

agradecendo a presença de todos, 

especialmente dos grupos estrangeiros 

e destacando a importância da questão 

climática para o futuro da Humanidade. 

Em seguida, a intervenção do Presidente 

da Comissão de Educação e Ciência,  

 

Alexandre Quintanilha reforçou a 

necessidade de “medidas realistas” 

alertando para a gigantesca cadeia de 

acontecimentos que têm a sua origem 

no aquecimento global. No final da 

sessão de abertura foi a vez do 

Secretário de Estado Adjunto e da 

Mobilidade, José Mendes sublinhar a fé 

que tem na nossa geração com palavras 

do Santo Padre, Papa Francisco 

“…(precisamos) ouvir o grito da Terra e 

dos povos.”. 

     Logo após a sessão de abertura, os 

deputados Porfírio Silva (PS), Ana 

Mesquita (PCP), Heloísa Apolónia (PEV), 

Luís Monteiro (BE), Ilda Araújo Novo 

(CDS-PP) e Margarida Mano (PSD)  

Programa Cultural 

Ao final da tarde foi dada a possibilidade a 

todos os participantes nesta edição do 

Parlamento dos Jovens de assistirem à 

peça de teatro “Geração Facebook”. Uma 

crítica forte à sociedade atual e um alerta 

para os perigos das redes sociais para a 

nossa vida pessoal e social. 
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Pergunta dirigida ao Deputado Luís Monteiro (BE) 

     Vivemos numa sociedade onde as desigualdades, o 

crescimento da extrema-direita, o racismo, a xenofobia, 

a luta contra a ideologia de género, contra os direitos 

LGBT, o desinteresse dos alunos na sua própria 

educação, o desinteresse da sociedade em políticas que 

se refletem diretamente nas suas vidas e principalmente 

as alterações climáticas precisam de uma resolução 

pronta e efetiva…  tendo também em conta que a escola 

ainda não é a ferramenta ideal para essa resolução 

apesar do seu potencial… considera que a nossa 

sociedade e os nossos líderes políticos estão atualmente 

a desvalorizar o verdadeiro potencial educativo das 

nossas escolas e que precisamos de uma reforma 

substancial na educação? 

     “A ascensão da extrema-direita vem atacar valores 

fundamentais da vida, valores de solidariedade, do espaço 

coletivo, valores Ambientais… e a verdade é que os 

grandes líderes políticos não têm dado uma resposta 

efetiva a esses problemas, muitos deles têm sido até 

promotores dessas ideias como por exemplo: Donald 

Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, Matteo Salvini… pondo 

em causa direitos sociais, direitos laborais e direitos 

individuais. Devemos agora, como dizia o camarada 

Miguel Portas, “mudar a política para mudar a vida”. 

     Em relação ao sistema de ensino… a educação molda 

as gerações que vão saindo das escolas, não a 100%, mas 

acaba por dar uma estrutura de pensamento e uma visão 

sobre o mundo que é essencial. Quanto mais 

desvalorizarmos a escola pública por exemplo, mais 

problemas vamos ter de cidadania e de espírito crítico no 

futuro. A escola é um fator essencial para a transformação 

da sociedade mas infelizmente temos uma escola do 

séc.XX, aprendemos a nível técnico mas depois falta o 

essencial que é prepararmo-nos para a vida. (…) O 

problema é mesmo esse, é uma lógica industrial de 

memorização… se imaginarmos a escola como uma 

fábrica as salas de aula são linhas de produção em que 

toda a gente tem de aprender da mesma forma e ao 

mesmo ritmo. (…) É preciso uma nova pedagogia para 

avançarmos com uma nova escola.” 

Conferência de Imprensa 

O Senhor Presidente da Comissão de Educação 

e Ciência, Alexandre Quintanilha deu aos 

jovens jornalistas a honra de lhe colocarem 

novas questões numa conferência de imprensa 

onde, com recurso a um discurso informal, 

reforçou o papel da autoconfiança e da 

responsabilidade na educação e o seu reflexo 

ao longo da vida, reiterou também os riscos 

das Alterações climáticas principalmente ao 

nível da Saúde e da Agricultura e a 

necessidade de acabar com as desigualdades 

no acesso a direitos humanos básicos no seio 

da nossa “aldeia global”. 

mostraram-se abertos a responder às 

questões dos jovens deputados no 

“período de perguntas aos/às 

Deputados/as da Assembleia da 

República”. Essas questões basearam-

se nos temas política, educação e 

alterações climáticas e as respostas 

apresentaram a existência de uma 

relação de dependência entre os 

mesmos conceitos. 

Logo após o período oficial de 

perguntas aos deputados, os jornalistas 

tiveram a possibilidade de colocar 

novas questões na Sala dos Passos 

Perdidos onde puderam ter um 

contacto mais pessoal e informal com 

os nossos representantes na 

Assembleia da República. 
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     Durante a tarde e depois de um bom 

tempo de descanso durante o almoço, 

os trabalhos resumiram-se a um debate 

responsável, organizado e consciente tal 

como mandam as regras de uma 

discussão democrática produtiva e à 

votação final global da recomendação. 

Os representantes do círculo de Aveiro 

mostraram-se empenhados em 

responder às necessidades do planeta e 

das populações através de intervenções 

pertinentes e objetivas que resultaram 

numa grande influência na versão final 

do projeto que seria mais tarde 

apresentado à Assembleia da República. 

     Estava prestes a chegar ao fim mais 

uma edição do Parlamento dos Jovens e 

a emoção deu origem a discursos de 

encerramento com mensagens de 

união, de solidariedade, de patriotismo 

e de respeito pelas instituições 

democráticas, pelos deputados e 

principalmente pela Assembleia da 

República. 

  

Elementos da Mesa da Sessão Nacional 

Deputados e Jornalistas 

representantes do Círculo de Aveiro 

Bancada destinada aos jornalistas 

durante a Sessão Nacional 
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   Projeto de Recomendação à Assembleia da República Aprovado na Sessão Nacional 

Medida 1: Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de reunir o 

maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos financeiros 

do Estado, de forma a que parte do capital utilizado em certas áreas seja para criar um fundo de 

investigação científica na área do ambiente e alterações climáticas. 

Medida 2: Promover concursos nacionais que visem o desenvolvimento de investigação, 

nomeadamente relacionados com temas como a agricultura celular, o aproveitamento de energia das 

ondas marítimas e baterias de flúor para os carros elétricos.  

Medida 3: Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos diversos setores 

económicos que não cumpram com as boas práticas ambientais estipuladas por lei. 

Medida 4: Melhorar a gestão territorial, incentivando a reflorestação através de espécies autóctones 

e, aquando da limpeza dos terrenos florestais, definindo quotas mínimas de entrega de resíduos a 

empresas de produção de biomassa.   

Medida 5: Renovar o transporte: requalificar, reabilitar (quer ao nível de preço quer ao nível de 

veículos), fiscalizar e aumentar o número de veículos de transporte público, tornando-os “verdes” e 

acessíveis, a par da renovação e diminuição da frota estatal com vista à verdadeira revolução 

ecológica do transporte.  

Medida 6: Baixar a taxa do IVA de produtos avulso e aplicar uma taxa adicional a produtos 

embalados com várias camadas de materiais plásticos, de modo a diminuir o uso e a produção de 

plástico, não ultrapassando, assim, as necessidades básicas do seu acondicionamento.  

Medida 7: Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo 

doméstico, bem como produção de energia limpa, com recurso a equipamentos mais eficientes e 

substituição gradual do consumo de energias fósseis, com apoio estatal, tal como a diminuição do 

escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável e em equipamentos de 

produção de energia limpa.  

Medida 8: Reformular o imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa, aumentando as 

taxas de uma forma progressiva, em função das quantidades emitidas, e aplicar esta medida a todos 

os setores, nomeadamente, ao da agropecuária. 

Medida 9: Utilizar as receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que ultrapassem os 

limites de emissão de gases com efeito de estufa, para gerar incentivos económicos a laboratórios de 

investigação na área da proteção do ambiente.  

Medida 10: Criar o projeto “CO2” menos com o objetivo de diminuir, em proporção, a emissão do 

CO2 nas empresas, em Portugal, por exemplo, através da proibição da cedência de quotas da 

poluição, diminuindo, assim, a quantidade legal de GEE emitidos para a atmosfera segundo os 

Decretos-Leis n.os 39/2018, de 11 de junho, e 91/2017, de 28 de Julho. 
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Chegava assim ao fim o início de uma luta pelo Ambiente que não vamos 

esquecer. A 20ª edição do Parlamento dos Jovens mostrou uma geração socialmente 

consciente e preparada para mudar, para Agir e para salvar as populações do nosso 

planeta Terra. No final restam apenas os sentimentos de gratidão e dever cumprido 

com a certeza de que o projeto final aprovado é um grande passo na longa maratona 

que tem de ser percorrida (rapidamente) para “Reverter o Aquecimento Global”. 

Jornalista:                                                                                                              

Pedro Bastos,                                                                                                     

Escola Básica e Secundária Coelho e Castro 

Professoras Responsáveis pelo Projeto:                                             

Helga Feixeira, Virgínia Sá 

 


