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Dias 20 e 21 de maio de 2019 deu lugar à sessão nacional do Parlamento dos 

jovens, cujo tema principal era “Alterações Climáticas – Reverter o aquecimento 

global”. Esta sessão decorreu dividida em três grandes partes, sendo elas a Reunião 

das Comissões (dia 20 – segunda-feira), o período de perguntas aos deputados da 

Assembleia da República (dia 21 - terça-feira) e o Debate da Recomendação (dia 21 - 

terça-feira)  

 

Dia 20 
Após a chegada de todos os círculos eleitorais à Assembleia da República, houve 

um período de convívio antes do início da primeira parte da sessão nacional, onde os 

diferentes círculos puderam se apresentar aos demais de um modo não profissional. 

De seguida foi iniciada a primeira fase da sessão. Diversos círculos foram 

agrupados em diversas Comissões para que se realizassem as Reuniões das Comissões. 

Eu, como repórter, pude testemunhar a reunião da 1ª Comissão, em que estavam 

presentes os círculos eleitorais de Beja, Bragança, Fora da Europa, Faro, Madeira, Porto 

e Viseu. Nestas reuniões, foram propostas as medidas que seriam levadas para o Debate 

de Recomendação. A primeira fase foi a de apresentação das medidas, em que cada 

círculo eleitoral apresentou e explicou as suas medidas. De seguida, foi dado o debate 

na generalidade, em que diversos círculos eleitorais pudessem por em causa várias 

outras medidas, para poder criar o melhor conjunto de medidas, a ser proposto no 

debate da Recomendação. Após o debate das medidas, foi eleito o conjunto de medidas 

do círculo com mais votos a favor, que no caso da 1ª Comissão, era o círculo da Madeira. 

Após a eleição do projeto base, deu-se o processo de eliminação, aditamento e emenda 

das medidas desse mesmo projeto. Para esta parte, os círculos eleitorais foram 

agrupados em grupo dentro da Comissão para “moldarem” o projeto base. Após esta 

fase o projeto base terminou com 5 medidas para serem debatidas no dia seguinte na 

presença de todos os círculos eleitorais. Após a criação do projeto final, cada círculo 

eleitoral propôs uma pergunta para ser colocada a um deputado, no dia 21, antes da 

iniciação do debate de todas as medidas. Cada pergunta foi votada pelos círculos 

presentes na comissão, ao ponto de serem selecionadas apenas as três mais votadas. 



Na primeira comissão, foram então selecionadas as perguntas dos círculos eleitorais do 

Porto (pergunta a ser respondida pela deputada do PSD presente), de Faro (pergunta a 

ser respondida pelo deputado do PS presente) e da Madeira (pergunta a ser respondida 

pelo deputado do BE presente). Assim foram dadas por terminadas as Reuniões das 

Comissões, na segunda-feira dia 20 de maio. Depois foi aberto o jantar a todos os 

presentes e cada círculo se aposentou, para no dia seguinte continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 21 
No dia 21 de maio, terça-feira, foi aberto o período de perguntas aos deputad@s da 

Assembleia da República onde as perguntas selecionadas nas Comissões seriam 

respondidas pelos deputados aí presentes. Os deputados presentes na sessão nacional 

do Parlamento dos Jovens foram: Heloísa Apolónia (Grupo Parlamentar dos Verdes), Ilda 

Araújo (Grupo parlamentar CDS – PP), Porfírio Silva (Partido Socialista), Ana Mesquita 

(Partido Comunista Português), Luís Monteiro (Bloco de Esquerda) e Margarida Mano 

(PSD). Após o período de perguntas aos/às 

Deputados/as da Assembleia da República, deu-se o 

debate da recomendação, cujo objetivo era propor um 

projeto de medidas final que seria levado a debate 

posteriormente na Assembleia da República. Em 

relação à estrutura do debate, esta foi semelhante ao 

das Reuniões das Comissões, com um debate na 

generalidade e um debate na especialidade, com 

eliminação e emenda de medidas. Enquanto o debate 

na generalidade decorria, os jornalistas tiveram a 

oportunidade de interagir com os deputados presentes 

na segunda fase da sessão, onde pudemos realizar 

perguntas sobre o tema em questão. 



 

 

 

Entrevista a Heloísa Apolónio: 

Entrevistador: Existe uma localidade no Alentejo, onde os ares já se tornaram 

irrespiráveis devido aos gases emitidos pela agricultura super intensiva. De que modo 

poderemos nós combater esta ameaça à vida no Alentejo e em outros lugares? Que 

medidas poderemos nós tomar? 

Heloísa Apolónio: Uma delas é estancar a agricultura intensiva. Quando a agricultura já 

está posta em causa, já está, não há nada a fazer, assim devemos travar mais agriculturas 

deste género, para o número das mesmas não aumentar. Assim, a primeira medida é 

parar com a implementação de mais culturas super intensivas. A segunda medida é 

afastar as culturas já colocadas das populações para esta não pôr em causa as pessoas, 

porque cada vez mais as pessoas se queixam dos ares irrespiráveis e da enorme 

quantidade de produtos tóxicos no ar. Devemos, assim, estabelecer uma distância 

mínima entre os terrenos e as habitações. Devo dizer que os Verdes vão fazer a 

apresentação dessas medidas no parlamento, já que nós testemunhamos em primeira 

mão o sucedido no distrito de Beja e comprometemo-nos a fazer a apresentação dessas 

mesmas medidas. Devemos também parar, de um modo geral com os subsídios feitos 

às empresas com agriculturas super intensivas, deixar de subsidiar essas empresas. 

Entrevistador: Obrigada 

 

Após o período de entrevistas, os jornalistas tiveram a oportunidade de estar presentes 

numa conferência de imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, 

Alexandre Quintanilha, onde foram colocadas perguntas, não só sobre o tema, mas 

também outros assuntos de interesse. O Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

mostrou se bastante colaborador e respondeu a todas as perguntas com clareza e 

coerência. 

Após a conferência, todos tiveram oportunidade de almoçar e conviver com os demais. 

Após o almoço, o debate na especialidade foi dado entre os diversos círculos eleitorais. 

Deu se a votação das medidas, em que cada deputado votava naquelas que eram as 

mais coerentes e mais importantes a serem tomadas. Assim, como era necessário 

reduzir o número de medidas ao número máximo, foram eliminadas várias medidas do 

projeto base (que consistia no conjunto de medidas de todos os projetos finais das 

diversas Comissões) ao ponto de ficarem apenas as mais votadas e, assim, as mais 

consistentes e coerentes. No final da sessão, o projeto final foi aprovado por todos os 

círculos e, assim, levado a debate na Assembleia da República. De seguida foi dado o 



Encerramento da Sessão Nacional do parlamento dos jovens pela coordenadora do 

Grupo de Trabalho Paramento dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, 

Margarida Balseiro Lopes e pela mesa do Parlamento dos Jovens.  


