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Introdução 

Como dizia Montesquieu “Recebemos três educações diferentes: a dos 

nossos pais, a dos nossos mestres e a do mundo. O que aprendemos nesta 

última destrói todas as ideias das duas primeiras.”. O Parlamento dos 

Jovens deu a alunos 

de 474 escolas a 

terceira forma de 

educação, a 

educação do mundo 

pela experiência e 

permitiu ainda que 

milhares de alunos 

portugueses se 

questionassem e se 

movessem por uma 

causa essencialmente sua, a causa climática. Este longo processo teve o 

culminar numa sessão nacional na Assembleia da República que contou 

com representação de todos os distritos, as regiões autónomas um círculo 

europeu e um de fora da europa. No entanto, para se chegar a esta sessão 

nacional, o trabalho começou a ser feito nas escolas ainda no ano de 2018 

com a criação de listas e de projetos que mais tarde seriam levados a 

Lisboa para serem alvo de discussão por parte dos deputados eleitos nas 

sessões distritais. 

 

 

 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/baron-de-la-brede-et-de-montesquieu


 

Sessão Escolar 

A sessão escolar do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco foi 

composta por deputados de duas listas, A e S, alunos comprometidos com o 

meio ambiente e que ambicionavam expor as suas ideias ao resto da 

comunidade escolar para assim irem à sessão distrital, em Braga, 

apresentarem o seu projeto de recomendação.   

 De modo a 

convencer toda a 

comunidade escolar 

foi feita uma aposta 

forte no digital 

durante a campanha 

eleitoral via redes 

sociais. Para captar 

a atenção dos 

alunos criaram-se vários mecanismos, entre os quais cartazes que 

chamaram a atenção para a problemática. Os cartazes foram apenas um dos 

meios da aposta no digital. A lista vencedora apostou também numa 

campanha de informação da comunidade escolar, através da publicação de 

notícias e factos sobre o 

estado ambiental do nosso 

planeta nas redes sociais. 



 As listas consideraram essencial não só consciencializar mas também 

apresentar propostas que fossem relevantes para reverter a ação das 

alterações climáticas. Cada lista concorrente utilizou as redes socias e 

outros meios mais tradicionais, antes e durante a campanha eleitoral, para 

darem a conhecer as suas medidas.  

  



A campanha eleitoral e a sessão escolar realizaram-se no início do segundo 

período. Nos dois dias de campanha, foram entregues panfletos com a 

apresentação das medidas, 

decorreram momentos musicais e 

como ponto alto, o debate entre as 

duas listas. O debate foi aberto a 

toda a comunidade escolar, não só 

alunos mas também professores e 

funcionários da escola. Neste cada uma das listas presentes começou por 

enunciar o seu projeto de recomendação, em seguida foram colocadas 

questões entre as listas e questões do público que estava presente. Depois 

do dia de reflexão foram realizadas as 

eleições. Uma das grandes novidades 

foi a introdução do voto eletrónico 

que culminou na eleição de 10 

deputados da lista S e 5 da A. Na 

sessão escolar os deputados eleitos 

aprovaram o projeto de recomendação 

da lista S, como projeto a ser levado à sessão distrital que decorreu no dia 

12 de março e elegeu-se também Francisca Silva como presidente de mesa, 

(que viria a ser escolhida como presidente de mesa da sessão distrital) 

como deputados André Nogueira e Carolina Pereira e como deputado 

suplente João Fontes (jornalista da sessão nacional).  

 

 

 



Sessão Distrital 

A sessão distrital seguiu procedimentos próximos aos da sessão escolar, 

começou com uma sessão de perguntas e respostas a um deputado da 

Assembleia da República e após essa 

sessão deu-se o início dos trabalhos tendo 

em vista a sessão nacional. Durante a 

manhã apresentaram-se os 33 projetos de 

recomendação e discutiram-se os mesmos 

tendo em vista a escolha daquele que seria 

o projeto base a levar a Lisboa. Após longa 

discussão foi escolhido um projeto que na 

durante a  tarde foi alvo de alterções através  

de aditamentos, acrescentando-se pontos às 

medidas do projeto inicial, para o 

completar.   

Após tudo isto e já com o final do aproximar dos trabalhos foram 

escolhidas as escolas a representar o circulo 

eleitoral, em Lisboa, sendo estas o AE Camilo 

Castelo Branco, a ES Caldas das Taipas, a ES 

Fafe e a ES Barcelinhos, entre os deputados 

destas escolas escolheu-se como porta-voz 

Sofia Ribeiro da ES Caldas das Taipas. 

Sessão Nacional 

 

 



Estando concluídas as sessões escolares e distritais e após meses de 

dedicação a este projeto chega o momento que todos os alunos 

concorrentes ao Parlamento dos Jovens ambicionavam, a sessão nacional 

em Lisboa. Um momento único pois para muitos destes alunos foi a 

primeira vez que entraram na Assembleia da República e mesmo para os 

que já lá tinham entrado, desta vez entraram de uma forma completamente 

diferente.  A viagem de Braga a Lisboa serviu para ultimar a preparação 

para as reuniões em comissão e para conhecer colegas de outros circulos 

eleitorais, que fomos apanhando ao longo do caminho nas nossas paragens 

no Porto, em Coimbra e em Fátima antes da chegada ao destino final, a 

Assembleia da República. À chegada os alunos tiveram de passar pelo 

controlo de segurança e em seguida receber os seus cartões de identificação 

e restante material de trabalho. Esperava-os um almoço volante antes do 

início dos trabalhos. Os alunos do AECCB ficaram com alguns dos seus 

colegas de Braga na comissão 2 que contou com a presença das deputadas 

Heloísa Apolónia do Partido Ecologistas Os 

Verdes (PEV) e Odete João do Partido 

Socialista (PS). Nesta comissão para além de 

representantes do círculo de Braga estavam 

também representantes dos Açores, Aveiro, Coimbra e Vila Real. Nesta 

comissão começaram por ser apresentados os projetos de recomendação 

dos diversos circulos leitorais, depois ocorreu uma discussão dos mesmos  

de uma forma aprofundada de modo a que se pudesse escolher a melhor 

forma de os apresentar na sessão plenária do dia seguinte, por último foram 

escolhidas as perguntas que iriam ser elaboradas aos deputados no dia 

seguinte, pelo que as perguntas a apresentar pelos membros da comissão 2 

seriam as dos Açores, de Vila Real e de Braga. Aquando da reunião em 

comissão, os jornalistas, foram convidados a visitar ao edifício da 

Assembleia da República, que começou no salão dos passos perdidos, 



contemplou também uma visita ao salão nobre, que recebeu o presidente 

Chinês Xi Jinping e tem a curiosidade de ter aquele que será ou o 1º ou o 2º 

maior tapete de Arraiolos em Portugal e  culminou com a visita à sala do 

plenário e explicação da distribuição dos lugares e do funcionamento da 

Assembleia. O primeiro dia terminou  com uma peça de teatro denominada 

de “geração facebook” que decorreu na sala do senado. Após o fim dos 

trabalhos do primeiro dia todos os participantes jantaram na Assembleia e 

recolheram aos seus hoteis onde momentos de confraternização mais 

descontraídos e aproveitaram para descansar para o dia seguinte. 

No início do segundo dia, todo este passado na sala das sessões plenárias, 

os participantes do Parlamento dos Jovens puderam contar com a presença 

do renomeado fisico e deputado Alexandre 

Quintanilha que mais tarde esteve numa sessão de 

perguntas e respostas com os jornalistas, do 

presidente da comissão de educação e ciência, 

Jorge Lacão, vice presidente da Assembleia da República e do secretário de 

estado adjunto da mobilidade. Todos eles deixaram uma palavra de 

estimulo sobre a ação climática, aos jovens presentes.  

Em seguida e na sequência do que aconteceu no 

dia anterior, começou a sessão de perguntas e 

respostas aos deputados. A deputada Heloisa 

Apolónia (PEV)  respondeu à questão do circulo 

de Braga que “os jovens são tambem o presente e 

podem contribuir numa lógica intergeracional, participar nao é apenas 

votar, é intervir manifestar propor e falou também da dignificação dos 

professores, do apoio ao associativismo juvenil, e que a Assembleia da 

República deveria abrir-se aos cidadaos”. Após a sessão de pergunta 



seguiram os trabalhos de discução dos projetos dos vários circulos que 

foram votados, medida a medida, na parte da tarde.  

Aprovado o projeto final foram dados por 

encerrados os trabalhos e os alunos iniciaram a 

viagem de regresso, para alguns muito 

longa,para casa. 

Foram dois dias onde os alunos fizeram chegar as sua preocupações e 

participaram ativamente para a resolução de um problema que é de todos 

nós: as alterações climáticas. 


