
Parlamento dos jovens – Secundário 2019 

- Da Sessão Escolar à Sessão Nacional 

Este ano escolar o Agrupamento de Escolas de Arraiolos voltou a participar no 

Parlamento dos Jovens-Secundário. O tema deste ano foi “Alterações climáticas – 

Reverter o Aquecimento Global” e os alunos tinham como objectivo criar listas e 

medidas para debater esse mesmo tema.  

Antes das eleições, tivemos na nossa Escola o senhor deputado João Oliveira que nos 

deu a conhecer o funcionamento da Assembleia da República, desde as diversas 

comissões até ao percurso de um projeto até ser lei. Foi um debate muito interessante 

e participado, pois foram feitas muitas perguntas ao deputado. 

Na primeira fase, a nível escolar, realizaram-se as eleições no dia 28 de janeiro 

e a Sessão Escolar decorreu no dia 30 de janeiro. Nesta foram debatidas as medidas 

que constavam da campanha eleitoral e foram eleitos os para a Sessão Distrital os 

seguintes deputados: Alice Mota, Carolina Domingues, Maria do Céu Carapinha e 

Beatriz Prata, como deputados efetivos e Filipe Carmo como deputado substituto.  

A sessão distrital do círculo de Évora teve lugar no dia 12 de março. Na parte da 

manhã ocorreu o debate, no qual os cabeças de lista tinham que fazer um discurso 

sobre o tema e explicar as medidas das listas. 

No caso de Arraiolos, fomos muito bem representados pelas alunas Alice Mota 

e Maria do Céu Carapinha que fizeram um bom discurso e mostraram claramente o 

que pretendíamos fazer com as nossas medidas. Seguidamente aos discursos 

começaram os debates. O debate foi realizado da seguinte forma: cada escola escolhia 

quais as escolas que iriam interrogar e de seguida faziam as suas perguntas às 

respetivas escolas escolhidas. As nossas deputadas fizeram um excelente trabalho 

defendendo as nossas medidas e combatendo as medidas das outras escolas. Quando 

o debate da parte da manhã terminou tivemos uma pausa para almoço depois dessa 

pausa voltamos aos trabalhos para escolher as medidas e os deputados para 

representar o nosso distrito na sessão nacional. O Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz ficou em primeiro lugar e o Agrupamento de Escolas de 

Arraiolos ficou em segundo. Elegemos depois um deputado como porta-voz do nosso 

distrito que foi o deputado João Félix de Reguengos de Monsaraz. Com isto tudo, as 

deputadas do circulo de Arraiolos foram eleitas à Sessão Nacional que se realizou nos 

dias 20 e 21 de maio. 

Nos dias 20 e 21 de maio realizou-se a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, o 

momento mais importante de toda esta atividade. Enquanto decorriam os trabalhos 

das comissões, estava a decorrer uma visita guiada à Assembleia feita para os 

jornalistas. Por fim, o dia terminou com o momento cultural na sala do Senado, e o 



jantar food street nos jardins da Assembleia da República, jantar muito criativo, com a 

comida ótima e para todos os gostos, após o qual nos dirigimos para o hotel Berna em 

Lisboa. 

No dia seguinte, o último dia da nossa participação no Parlamento de Jovens iniciou-se 

com um período de pergunta aos/às Deputados/as da Assembleia da República. De 

seguida procedeu-se ao debate final no qual foram debatidas as medidas de cada 

comissão. Enquanto decorria o debate os jornalistas foram a uma conferência de 

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

onde foram abordados vários assuntos sobre as alterações climáticas. Na parte da 

tarde foi a selecção e votação das medidas que iriam constar do Projeto de 

Recomendação a ser enviado à Assembleia da República, as quais são as seguintes: 

1. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de 

reunir o maior apoio à investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos 

recursos financeiros do Estado, de forma a que parte do capital utilizado em certas áreas seja 

para criar um fundo de investigação científica na área do ambiente e alterações 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 com as boas práticas ambientais estipuladas por lei.  

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 

de plástico, não ultrapassando, assim, as necessidades básicas do seu acondicionamento.  

7. Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo 

doméstico, bem como produção de energia limpa, com recurso a equipamentos mais 

eficientes e substituição gradual do consumo de energias fósseis, com apoio estatal, tal como a 

diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável e em 

equipamentos de produção de energia limpa.  

8. 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.  



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 investigação na área da proteção do ambiente.  

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, diminuindo, assim, a quantidade legal de GEE emitidos para a atmosfera segundo 

os Decretos-Leis n.os 39/2018, de 11 de junho, e 91/2017, de 28 de julho. 

Neste período da ordem de trabalhos as nossas deputadas Alice Mota e Maria 

do Céu Carapinha tiveram de sair por um tempo pois Arraiolos também estava a 

participar no concurso Euroscola, no qual, com muita dedicação e esforço 

conseguimos chegar à final nacional e ficar classificados no segundo lugar.  

No final cada porta-voz de cada distrito teve uns minutos para falar sobre a sua 

participação no Parlamento de Jovens e como é obvio o nosso porta-voz esteve 

bastante bem fazendo um bom discurso.   

Da parte das minhas colegas e deputadas o balanço é claramente positivo, como se 

comprova das palavras delas:  

Alice Mota: “Como sempre, a participação neste projeto é sinónimo de crescimento, 

tanto a nível pessoal como de aprendizagens e conhecimentos. Fiz amizades incríveis e 

só posso desejar poder repetir a experiência para o próximo ano” 

Maria do Céu Carapinha: “Foi uma experiência incrível onde conhecemos imensa 

gente, onde conseguimos trocar imensas opiniões e acho que foi uma experiência 

muito enriquecedora e como é óbvio é para repetir”  

Da minha parte posso dizer que o melhor desta iniciativa foi o convívio durante os 

trabalhos desenvolvidos e as amizades feitas durante o jantar, posso também dizer 

que foi um orgulho participar no Parlamento de Jovens, penso que todos os jovens 

deviam participar pois o Parlamento de Jovens é uma das boas oportunidade para 

mostrarmos que estamos atentos aos problemas do país, que queremos dar a nossa 

opinião e que também temos ideias.  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartaz sessão escolar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 20- 3ª Comissão  

 

 

 

 

 

Dia 12  – Nossas deputadas Alice Mota 

e Maria do Céu Carapinha na sessão 

distrital em Évora   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 21- Conferencia de imprensa com 

o deputado Alexandre Quintanilha   

Dia 20- Professor Henrique com as 

deputadas Alice Mota e Maria do 

Céu Carapinha, de Arraiolos  

Dia 21- Debate final para seleccionar as medidas 

que constariam do Projeto de Recomendação 

final. 

Dia 21- Conferência de imprensa com 

o deputado Alexandre Quintanilha   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Repórter: Carolina Mourão Domingues 

                                                                 Coordenador do Projeto: Prof. Henrique Gonçalves 

Dia 21- Uma das várias votações 

Dia 21- Deputados do círculo de Évora.  


