
O caminho para o futuro 
	
	
	
Tudo	começou	com	um	pequeno	grupo	de	dez	pessoas,	com	grande	
dedicação	 e	 um	 interesse	 imenso	 em	 participar	 na	 iniciativa	 do	
Parlamento	dos	Jovens	em	defesa	do	ambiente,	uma	caminhada	que	
sabíamos	que	seria	árdua	mas	gratificante.	
Depois	de	uns	dias	de	campanha	e	muitos	rebuçados	e	chupa-chupas	
à	mistura	chegou	o	tão	esperado	dia	das	eleições,	no	qual	depois	de	
algumas	horas	soubemos	que	a	nossa	lista	fora	a	vencedora	e	que	em	
breve	teríamos	o	nosso	primeiro	grande	desafio:	a	sessão	escolar.	
Na	sessão	escolar,	enfrentámos	uma	grande	e	saudável	discussão	de	
ideias	 e	 a	 eleição	 dos	 deputados	 efetivos	 e	 suplente	 que	 estariam	
presentes	,	mais	tarde,	na	sessão	distrital.	
Na	 sessão	 distrital,	 com	 os	 nervos	 à	 flor	 da	 pele,	 o	 nosso	 projeto	
composto	por	3	medidas	 foi	 aprovado	 juntamente	 com	outras	duas	
escolas	do	nosso	 círculo,	 estávamos,	 assim,	 a	um	pequeno	passo	de	
conquistar	o	nosso	grande	objetivo,	fazer	parte	da	sessão	nacional.	
Depois	 de	 algum	 tempo	 de	 espera,	 os	 dois	 grandes	 dias	 na	
Assembleia	da	República	chegaram,	onde	nos	esperava	um	convívio	
fantástico	com	outros	colegas	e	longas	horas	de	trabalho	não	só	por	
parte	 dos	 deputados	 efetivos	 como	 também	 dos	 jornalistas,	 dos	
membros	 da	 mesa,	 de	 todos	 os	 deputados	 da	 Assembleia	 da	
República	 que	 nos	 acompanharam.	 No	 nosso	 pensamento		
permaneciam	 os	 colegas	 que	 participaram	 mas	 que	 ficaram	 pelo	
caminho,	que	também	deram	o	seu	contributo	para	que	os	presentes	
na	sessão	nacional	concluíssem	o	seu	objetivo.	
	
	

	

No	 primeiro	 dia,	 os	 jornalistas	
tiveram	 a	 excelente	 oportunidade	 de	
fazer	 uma	 visita	 guiada	 a	 algumas	
partes	do	Palácio	de	São	Bento,	 onde	
ficámos	 a	 conhecer	 um	pouco	da	 sua	
história	 e	 do	 seu	 funcionamento,	
entre	as	quais	a	Escadaria	Nobre	que	
impressiona	 pela	 sua	 beleza	 e	
grandiosidade,	 a	 Sala	 do	 Senado,	 o	
Salão	 Nobre,	 a	 Sala	 dos	 Passos	
Perdidos	 que	 seria	 para	 alguns	 um	
dos	 seus	 locais	de	 trabalho	no	 futuro	
e	 a	 Sala	 das	 Sessões,	 que	 causou	
grande	espanto	pelo	facto	de	ser	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

pequena	 relativamente	 à	 sua	
aparência	 na	 televisão,	 no	 entanto	
com	 pormenores	 que	 não	
escaparam	 à	 vista	 dos	 atentos	
jornalistas.	 Esta	 visita	 foi	 realizada	
enquanto	 os	 nossos	 colegas	
deputados	se	encontravam	nas	salas	
de	 comissões	 com	 o	 objetivo	 de	
escolher	 e	 discutir	 alterações	 nas	
várias	 medidas	 apresentadas	 que	
seriam,	 no	 segundo	 dia,	 levadas	 à	
grande	reunião	do	Plenário.	
Ao	 final	do	dia,	 todos	cansados	mas	
de	coração	cheio	de	novas	vivências,	
experiências	 e	 amizades,	 dirigimo-	
nos	 para	 os	 locais	 onde	 ficaríamos	
hospedados	durante	a	noite.	
No	segundo	dia,	todos	nos	reunimos	
na	 Sala	 das	 Sessões,	 ouvimos	 os	
discursos	 do	 Vice-Presidente	 da	
Assembleia	 da	 República,	 Dr.	 Jorge	
Lacão,	do	Presidente	da	Comissão	de	
Educação	e	da	Ciência,	Dr.	Alexandre	
Quintanilha	 e	 do	 secretário	 de	
estado	 adjunto	 da	 Mobilidade,	 Dr.	
José	 Mendes,	 assim	 como	 de	 todos	
os	deputados	de	vários	partidos	que	
tivemos	a	oportunidade	de	conhecer	
e	 com	 os	 quais	 discutimos	 algumas	
ideias	 durante	 o	 período	 de	
perguntas.	
Seguiu-se	 o	 debate	 da	
Recomendação	 à	 Assembleia	 da	
República	 sobre	 “Alterações	
Climáticas,	 reverter	 o	 aquecimento	
global”.	
	
	



	
	
Depois	da	pausa	para	o	almoço,	o	debate	continuou	e	deu-se	a	votação		final	
global	do	Projeto	de	Recomendação.	
Por	 fim,	 a	 Sessão	 Nacional	 foi	 encerrada	 pela	 Coordenadora	 do	 Grupo	 de	
Trabalho	 Parlamento	 dos	 Jovens	 da	 Comissão	 de	 Educação	 e	 Ciência,	 Drª	
Margarida	Lopes.	
	
	

	
	
	
	
	
		

Os	 jornalistas	 tiveram	 a	
oportunidade	 de	 falar	
particularmente	 com	 alguns	 dos	
deputados	 da	 Assembleia	 da	
República	 que	 se	 mostraram	
interessados	 em	 esclarecer	
algumas	 dúvidas	 não	 só	 sobre	 o	
tema	 em	 questão	 mas	 também	
outros	 assuntos	 pertinentes.	
Estiveram	 depois	 presentes	 numa	
conferência	de	imprensa	com	o	Dr.	
Alexandre	 Quintanilha	 onde	
puderam,	 novamente,	 esclarecer	
dúvidas	e	colocar	questões.	
	

Chegava	ao	 fim	mais	uma	edição	
da	 iniciativa	 Parlamento	 dos	
Jovens,	 mais	 uma	 vez	 bem	
sucedida	 e	 disposta	 a	 despertar	
curiosidade	 e	 proporcionar	 o	
mesmo	 ambiente	 de	 nova	
amizade	 e	 de	 nova	 experiência	
nos	jovens	que	participaram	e	em	
todos	 aqueles	 que	 queiram	
participar	nos	próximos	anos.	
Assim,	todos	os	que	participaram	
de	norte	a	sul	do	país,	das	ilhas	e	
mesmo	de	outros	países		terão	
tido	uma	experiência	
inesquecível.	Todos	juntos	demos		
um	grande	contributo	para	o	
futuro	dos	jovens,	do	país	e	do	
planeta.	
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