
Pela segunda vez consecutiva, das únicas 

duas vezes que a escola participa no projeto “Parlamento 

dos Jovens”, a Escola Secundária Martinho Árias de Soure 

conseguiu o seu objetivo final, chegar à Sessão Nacional 

desta iniciativa, que decorreu nos dias 20 e 21 de maio de 

2019 na Assembleia da República 

Tal como todas as outras escolas participantes, os nossos deputados foram 

motivados a debater e apresentar medidas sobre o tema deste ano: “Reverter 

o Aquecimento Global”. Desta maneira, eleitos na sessão escolar, o deputado 

João Silva e o deputado Tomás Pires, que fora posteriormente eleito na 

Sessão Distrital porta-voz do distrito, encontraram-se com os membros do 

Círculo de Coimbra e com os membros dos restantes Círculos, ora nacionais 

ora internacionais, na Assembleia da República. Também com a presença 

do Jornalista inscrito pela escola, Pedro Mendes, e acompanhados pela 

professora Sónia Vidal. 

Devido ao tema escolhido este ano, toda a sessão fora baseada em “ser amiga 

do ambiente”, tendo sido distribuídas mochilas e garrafas reutilizáveis para 

cada elemento participante e todo o papel utilizado foi reciclável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primeiramente, 

juntamente com 

outros Círculos dos 

distritos do país e 

dirigidos pela 

Deputada Heloísa 

Apolónia, reuniram 

até chegarem a um 

consenso sobre quais 

seriam as medidas-

base que iriam 

representar a 

Comissão 2, comissão 

onde se integravam os Círculos dos Açores, Aveiro, Braga, Lisboa e Vila 

Real que colaborariam com o Círculo eleitoral de Coimbra. 

Ausentando-se da sala os Jornalistas e posteriormente os professores, que 

foram convidados para uma visita guiada ao Palácio de S.Bento, os 

deputados continuaram nas suas negociações, até decidirem que as medidas 

que iriam ser trabalhadas pela Comissão seriam as propostas pelo Círculo de 

Coimbra, sendo estas: 

-Aumentar os benefícios fiscais em relação ao uso de produtos ligados à 

produção de energias renováveis, produtos reciclados e facilmente 

recicláveis 

-Requalificação, reabilitação (quer ao nível de preço de veículos), 

fiscalização e aumento do número de veículos de transporte público, de 

forma a torná-los mais acessíveis a toda a população, cómodos e amigos do 

ambiente 

-Desenvolver projetos, inclusivamente em colaboração com instituições de 

ensino, que visem a reflorestação com flora autóctone portuguesa de áreas 

ardidas e/ou baldios, bem como a sua manutenção 

 

 

 

 

 



De seguida, depois do lanche, todas as quatro comissões iriam voltar a 

trabalhar nas suas medidas-base, debatendo quais seriam as alterações que 

poderiam ser feitas de modo a melhorar as medidas, seja por alteração ou 

manutenção de alguma medida ou por aditamento da medida proposta por 

outro Círculo eleitoral. O resultado foram as seguintes medidas: 

-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 

-Desenvolver projetos, inclusivamente em colaboração com instituições de 

ensino, que visem a reflorestação com flora autóctone portuguesa de áreas 

ardidas e/ou projetos, bem como a sua manutenção 

-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 

-Aumentar os benefícios fiscais em relação ao uso de produtos ligados à 

produção de energias renováveis, produtos reciclados e facilmente 

recicláveis 

-Implementar sistemas de utilização de garrafas reutilizáveis e, 

paralelamente, incentivar a criação de um órgão PHAND em diversos 

estabelecimentos comerciais 

 

Depois da conclusão do debate destas medidas, cada Círculo pode apresentar 

uma pergunta que iria ser colocada no dia seguinte a um dos deputados da 

Assembleia da República que iriam estar presente no plenário. 

 

Seguidamente, todos os membros da sessão assistiram a um Programa 

Cultural, sendo um sketch intitulado de “Geração Facebook”, representando 

a vida de um grupo de amigos e os seus problemas quotidianos no mundo 

virtual e no mundo real. 

Tendo sido oferecido o jantar nos Jardins do Palácios de S.Bento ao modo 

de Street Food, existiu também confraternização e convívio entre os Jovens, 

que, após o jantar, iriam dirigir-se ao lugar destinado para passar a noite e 

recuperar forças. 



Com o início do segundo dia, os elementos da Sessão acomodaram-se no 

Plenário, onde iriam passar o dia todo em discussão sobre quais das 

medidas propostas seriam as mais eficazes. Tendo sido convidados para 

assistir à Sessão deste dia a professoa Rita Viais e o Vice-Prresidente do 

agrupamento.  

Antes de começarem o debate, o Vice-

Presidente da Assembleia da República, 

Jorge Lacão, deu início à Sessão. Este 

fora acompanhado pelo Presidente da 

Sessão , António Pato, pelo secretário de 

estado adjunto, José Mendes, e pelo 

Presidente da Comissão da Educação e 

Ciência, Alexandre Quintanilha. Cada um destes elementos deu 

esclarecimentos e informações ora sobre a vida política ora sobre o tema a 

tratar, reverter o aquecimento global. 

Mencionando o Acordo de Paris e António Guterres, Secretário-geral da 

ONU, o discurso de Jorge Lacão evidenciou o interesse da União Europeia 

de combater as alterações climáticas, sendo complementado pelos discursos 

dos outros deputados. O Presidente da Comissão da Eucação e Ciência 

incidiu o seu discurso nas experiências realizadas de modo a melhor 

entender o aquecimento global e há quanto tempo já se combate estas 

alterações. José Mendes fez a sua palavra focar-se nas medidas que Portugal 

já tomou contra o aquecimento global.  

De seguida foram colocadas as perguntas já previamente selecionadas 

durante o período das Comissões no dia antes aos deputados da Assembleia 

da República presentes, tanto sobre o tema do programa ou a própria 

política em Portugal, sendo estes: 

-Heloísa Apolónia, PEV 

-Ilda Araújo Noro, CDS-PP 

-Porfírio Silva, PS 

-Margarida Mano, PSD 

-Ana Mesquita, PCP 

-Luís Monteiro, BE 

Terminada a fase das perguntas por parte dos deputados, enquanto estes 

debatiam sobre quais medidas deveriam ser levadas a ser discutidas na 

Assembleia da República, os jornalistas puderam entrevistar os deputados 

da Assembleia da República presentes na sessão. Assim, encontrei-me com 



os deputados Margarida Mano, Luís Monteiro e Porfírio Silva sobre 

diferentes temas. 

À deputada Margarifa Mano, previamente perguntada no Plenário sobre a 

credibilidade política em Portugal, questionei se era motivo de preocupação 

em Portugal e o que se deve fazer. Esta respondeu que “tinha bastante 

orgulho em pertencer à política portuguesa em especial ao PSD” e ainda 

acrescentou que “estas críticas de devem fazer ouvir” e tentar melhorar com 

elas. 

Ao deputado Luís Monteiro coloquei dúvidas sobre os incêndios em 

Portugal, tendo obtido a resposta que incidia principalmente num grande 

problema, monocultura. “Apesar de não ser a única causa dos incêndios e de 

como o seu combate pode ser melhorado, é sem dúvida a mais central e onde 

devemos dar mais importância”. Sendo ainda questionado sobre os 

transportes públicos e passes sociais por todo o país, o deputado respondeu 

que: os passes sociais funcionam em todo o país, embora devido à falta de 

meios de transporte, o uso destes passes é mais sentido nos grandes centros 

urbanos, Lisboa e Porto. 

Finalmente, o deputado Porfírio Silva fora interrogado sobre a corrupção 

em Portugal, incidindo principalmente na banca e no caso de Joe Berardo, 

em que a resposta da deputado fora “Algumas pessoas aproveitam-se de 

falhas do Estado, temos que tentar eliminar essas falhas. Em comparação, 

em casa não temos alarme pois achamos que estamos seguros, mas depois de 

sermos assaltados ponderamos em colocar um alarme. As pessoas cada vez 

estão mais atentas e ainda bem. Ninguém gosta que lhe vá tirar dinheiro ao 

bolso”. 

Seguidamente, os jornalistas foram convidados para uma conferência de 

imprensa com o Presidente da Comissão da Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha. 

Voltando para o Plenário, os deputados completaram os seus trabalhos da 

parte de manhã, partindo para o almoço, preparando-se para a finalização 

dos trabalhos durante a parte da tarde, terminando a seleção das medidas 

que iriam representar o programa Parlamento dos Jovens e iriam ser 

discutidas posteriormente na Assembleia da República. 

 

 



Tendo terminada a escolha das medidas, as que foram escolhidas foram: 

-Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e Educação, com o intuito 

de, reunir o maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e 

sustentável dos recursos do Estado, de forma a que parte do capital itilizado 

em certas áreas seja para criar um fundo de investogação na área do 

ambiente e alterações climáticas 

-Promover concursos nacionais que visem o desenvolvimento de 

investigação, nomeadamente rlacionados com temas como a agrivultura 

celulas, o aproveitamento de energia das ondas marítimas e baterias de fluór 

para os carros elétricos 

-Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos 

diversos setores económicos que não cumpram com as boas práticas 

ambientais estipuladas por lei 

-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 

-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 

-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 do plástico, não ultrapassando, assim, as 

necessidades básicas do seu acondicionamento 

-Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e 

consumo doméstico, bem como a produção de energia limpa, com recurso a 

equipamentos mais eficientes e substituição gradual do consumo de energias 

fósseis, com apoio estatal, tal como como a diminuição do escalão do IVA 

em artigos que sejam produzidos de forma sustentável e em equipamentos de 

produção de energia limpa 

-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 

-Utilizar as receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que 

ultrapassem os limites de emissão de gases com efeito de estufa, para gerar 

inventivos económicos a laboratórios de investigação na área da proteção do 

ambiente 



-Criar o projeto “CO2” com o objetivo de diminuir, em proporção, a emissão 

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

quotas da poluição, diminuindo , assim, a quantidade legal de GEE 

emitidos para a atmosfera segundo os Decretos-Leis nº 39/2018, de 11 de 

junho, e 91/2017, de 28 de julho 

Com a seleção destas dez medidas, a Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens chegara ao fim, restando apenas acabar com os agradecimentos, 

tendo estes sido focados na Assembleia da República pela iniciativa e pela 

democracia, aos restantes deputados, jornalistas, professores, elementos que 

tornaram possível o programa e participaram mas não chegaram à fase 

nacional e à equipa técnica do programa.   

 

 

(levantados os membros do 

Círculo eleitoral de 

Coimbra) 

 

 

 

Assim, todos os elementos da escola voltavam para Soure da mesma forma 

que foram, no autocarro contratado pela Assembleia. Faltando também 

agradecer à Câmara Municipal de Soure que garantiu as deslocações que os 

participantes na sessão provenientes da nossa escola precisavam, de modo a 

que conseguíssemos apanhar o autocarro. Mesmo apesar dos horários 

inoportunos, a Câmara cumpriu as nossas necessidades. 

Um muito obrigado a todos que tornaram, desde o início até ao final, 

possível a organização deste programa. 

 

 

 

Reportagem realizada por Pedro José de Oliveira Mendes 


