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PARLAMENTO DOS JOVENS 2018/2019- ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

FASE NACIONAL – COMPROMETID@S COM O AMBIENTE
1.º DIA
VIAGEM E CHEGADA À ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA

Na manhã do dia 20 de maio, partiram 4 autocar-
ros por todo o país e com o mesmo destino: a Assem-
bleia da República. 

No autocarro número 4, autocarro onde se deslo-
cava o círculo de Braga, discutiram-se não só os proje-
tos de recomendação aprovados para a sessão, mas 
também outros tópicos, nomeadamente a política em 
geral.

Os autocarros chegaram ao seu destino final por 
volta das 13h30, hora a que todos os círculos se reu-
niram para um lanche antes do início das comissões 
com hora marcada para as 14h00.

Alguns minutos após o fim das comissões, tanto 
jornalistas, como deputados e professores, tiveram 
a honra de assistir uma peça de teatro (“Geração 
Facebook”) antes de se dirigirem para o Jardim Interior, 
onde seria servido o jantar.

2.º DIA 
A SESSÃO PLENÁRIA

Na manhã do dia 21, os autocarros partiram cedo 
para a Assembleia para que a Sessão Plenária pudes-
se começar, como previsto, às 09h30.

Ao longo de toda a manhã, os deputados debate-
ram os projetos de recomendação aprovados por 
cada comissão, no dia anterior.

Enquanto isto, os jornalistas, preparavam-se para 
uma breve conferência de imprensa com os “verda-
deiros” deputados.

Acabada a conferência de imprensa, jornalistas, 
professores e deputados dirigiram-se para o Jardim 
Interior do Palácio de São Bento, onde novamente foi 
servida a refeição.

Após o almoço, a sessão foi retomada, começan-
do assim a votação para o Projeto de Recomendação 
à Assembleia da República.

Ao final da tarde, o Projeto de Recomendação 
estava finalizado e todos os jovens e professores envol-

vidos encontravam-se prontos para voltarem às suas 
escolas com uma nova experiência no seu currículo.

Apesar de o Parlamento dos Jovens ser uma 
competição, o ambiente que se vive é de amizade 

e de entreajuda, o que torna esta experiência ainda 
mais gratificante!

Reportagem redigida por: Érica Salgado. 
Professor coordenador do projeto na escola: Carlos Justo

1. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciên-
cia e da Educação, com o intuito de reunir o maior 
apoio à investigação científica e gestão mais orga-
nizada e sustentável dos recursos financeiros do Es-
tado, de forma a que parte do capital utilizado em 
certas áreas seja para criar um fundo de investiga-
ção científica na área do ambiente e dasalterações 
climáticas.

 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.

 3. Reforçar os mecanismos legais de fiscalização 
e respetiva punição dos diversos setores económicos 
que não cumpram as boas práticas ambientais esti-
puladas por lei. 

4. Melhorar a gestão territorial, incentivando a 
reflorestação através de espécies autóctones e, 
aquando da limpeza dos terrenos florestais, definin-
do quotas mínimas de entrega de resíduos a empre-
sas de produção de biomassa. 

5. Renovar o transporte: requalificar, reabilitar 
(quer ao nível de preço, quer ao nível de veículos), 
fiscalizar e aumentar o número de veículos de trans-
porte público, tornando-os “verdes” e acessíveis, a 
par da renovação e da diminuição da frota esta-
tal, com vista à verdadeira revolução ecológica do 
transporte. 

6. Baixar a taxa do IVA de produtos avulso e apli-
car uma taxa adicional a produtos embalados com 
várias camadas de materiais plásticos, de modo a 
diminuir o uso e a produção de plástico, não ultra-
passando, assim, as necessidades básicas do seu 
acondicionamento. 

7. Estimular a redução do consumo de eletricida-
de na produção industrial e no consumo doméstico, 

bem como  a produção de energia limpa, com re-
curso a equipamentos mais eficientes e à substitui-
ção gradual do consumo de energias fósseis, com 
apoio estatal, tal como a diminuição do escalão do 
IVA em artigos que sejam produzidos de forma sus-
tentável e em equipamentos de produção de ener-
gia limpa.

 8. Reformular o imposto sobre as emissões de ga-
ses 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. 

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 investiga-
ção na área da proteção ambiental. 

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, di-
minuindo, assim, a quantidade legal de GEE emiti-
dos para a atmosfera, segundo os Decretos-Leis n.os 
39/2018, de 11 de junho, e 91/2017, de 28 de julho.

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Foi nas comissões 2 e 3 que os deputados do círculo 
de Braga tiveram a oportunidade de debater o seu e 
outros projetos de recomendação, enquanto os jorna-
listas e professores faziam uma visita guiada ao Palácio 
de São Bento.

Logo após a visita guiada, os jornalistas dirigiram-se 
novamente para as salas das comissões onde acom-
panharam a sessão até ao fim.


