
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Já foi no mês passado que a sessão nacional do Parlamento dos Jovens de 2019 se 

realizou. Foi graças a um grande esforço coletivo que os alunos da Escola Secundária 

Manuel Teixeira Gomes conseguiram participar.  

 

SESSÃO ESCOLAR 

 Nada podia começar sem a sessão escolar, que foi precedida de um debate com o 

deputado José Carlos Barros 

(PSD), onde foram discutidos 

vários assuntos pertinentes 

nomeadamente as medidas 

que visam mitigar a 

problemática do aquecimento 

global , em discussão no 

parlamento; as medidas já em 

implementação relativas a 

esta temática; a forma como se 

organiza o parlamento, entre 

outras. 

 Esta sessão contou com a presença das duas listas inscritas para se debater a 

temática das alterações climáticas, na Biblioteca Escolar. Destas duas listas forma 

selecionados, inicialmente quinze deputados para um debate final, sendo isto resultado 

de uma votação aberta a todos os alunos da escola. Numa sessão escola final que visava a 

seleção os três deputados eleitos mais um suplente para a representação da escola no 

círculo distrital e a seleção das subsequentes medidas a apresentar no mesmo círculo, 

destacou-se a medida selecionada: 

  - Criação de uma aplicação (do tipo "gamification") que oferece benefícios em troca de 

quilómetros andados (quer a pé, quer de bicicleta; medidos com acelerómetro, pedómetro e sinal 

GPS); ou quilómetros viajados em transportes públicos (através da impressão de códigos QR 

aleatoriamente gerados na altura de impressão do recibo ou através de etiquetas NFC, e posterior 

verificação com sinal GPS). 

 Finalmente, foram eleitos os deputados que iriam representar a nossa escola na 

sessão distrital: 

 Presidente - Pedro Duarte 

 Vice-presidente - Inês Vilela 

 Secretário - João Gariso 

 Supelente - Gonçalo Valentim 

 O deputado Pedro Duarte foi ainda eleito como concorrente a Presidente de Mesa 

da Sessão Regional. 



 

 

SESSÃO DISTRITAL 

 O dia começou cedo para os deputados da ESMTG, e após uma viagem até ao 

Sotavento Algarvio, os alunos chegaram ao IPDJ de Faro, preparados para expor e 

debater as suas medidas.  

 Logo depois de receberem uma "care-package", os deputados dirigiram-se para 

o auditório. Após um discurso 

inicial com a presença de vários 

representantes da Direção 

Regional da Educação do Algarve 

começou a exposição das medidas. 

Cada escola dispunha de 3 minutos 

para expor as suas medidas (que 

podiam chegar até 3) aos restantes 

deputados.  

 Sem se perder tempo nenhum, seguiu-se logo a votação na generalidade, onde se 

escolheu o projeto de recomendação da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro, 

como projeto-base. Após um almoço rápido na Escola Secundária Tomás Cabreira, os 

trabalhos foram retomados, tendo-se dividido as 14 escolas em 4 comissões, para se 

discutir a organização projeto de recomendação final. 

 Logo em seguida, as comissões voltaram a reunir-se para debater os seus planos 

de recomendação aditados, começando assim o debate na especialidade. Este debate 

decorreu até ao final da tarde, tendo sido aprovado o seguinte plano: 

 1. Criação de eco quarteirões, que restrinjam a circulação automóvel, com ciclovias e 

plantação de árvores. Desenvolver redes de transportes públicos e diminuir o valor dos passes 

mensais e dos bilhetes diários, incentivando o uso de transporte partilhado que reduza a libertação 

de gases poluentes. Criação de uma aplicação (do tipo gamification) que oferece benefícios em 

troca de quilómetros andados (quer a pé, quer de bicicleta, medidos com acelerómetro, pedómetro 

e sinal GPS) ou quilómetros viajados em transportes públicos (através da impressão de códigos QR 

aleatoriamente gerados na altura de impressão do recibo ou através de etiquetas NFC, e posterior 

verificação com sinal GPS). 

 2. Lei que vise incentivar a instalação de painéis solares e que garanta o consumo interno 

e a venda do excedente. Esta lei consistirá na redução dos impostos sobre os painéis fotovoltaicos, 

no caso das famílias, e na atribuição de benefícios fiscais às Empresas (financeiras e não 

financeiras) que produzam mais de 20% da energia que consomem através de fontes renováveis. 

Seriam também estabelecidas regras específicas para estas situações em regime de condomínio.  

 3. Criação de uma entidade que tenha como objetivo a recolha de resíduos empresariais. 

Perante o ato de negligência de entrega dos resíduos, seriam aplicadas sanções. Os resíduos 

recolhidos seriam reciclados. Quando não fosse possível a sua reciclagem, os resíduos seriam 

utilizados para a produção de energia elétrica, como já é feito em algumas regiões do mundo. Em 



Portugal apenas 23% dos resíduos são transformados em energia. Em países como o Japão ou a 

Suíça os números ultrapassam os 50%. 

 4. Implementar uma política de descarbonização através de duas estratégias: primeira, 

instalação do sistema CCS (Carbon Capture Storage) em unidades fabris (após a captura, é possível 

transformar o gás CO2 num combustível líquido, facilitando o seu armazenamento e transporte e 

minimizando o impacto da utilização dos combustíveis fósseis); segunda, realização de um 

levantamento dos edifícios que permitam a adoção de sistemas de energia solar, com base em 

critérios a definir.  

 5. Preservação, proteção e desenvolvimento das zonas costeiras de modo a promover as 

reações de carbono azul. 

 Sendo assim, a medida da nossa escola foi levada a sessão Nacional. 

 Perante isto, foram eleitos para representar o ciclo do Algarve a Escola 

Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro, com a maior percentagem de votos, seguindo-se da 

Escola Secundária Dra Laura Ayres, de Quarteira, seguindo-se, por fim, mas não menos 

importante, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes. 

 Por último, o representante da nossa escola, Pedro Duarte, foi eleito para Porta-

Voz do círculo de Faro na Sessão Nacional. 

 

SESSÃO NACIONAL - 1º DIA 

 Desta vez o dia começou ainda mais cedo para os nossos deputados, que, após se 

dirigirem para Albufeira, apanharam o autocarro para Lisboa. Depois de uma viagem um 

pouco cansativa de algumas horas, necessárias para passar por todas as escolas abaixo 

de Lisboa, os nossos deputados chegaram à Assembleia da República, onde foram 

imediatamente redirecionados para a Sala de Comissões número 1, juntamente com 7 

escolas de várias outras regiões do país. Nesta comissão foi aceite como medida base a do 

círculo da Madeira, que foi posteriormente aditada com medidas da região do Porto e do 

Alentejo.  

 Enquanto os deputados se encontravam a debater as medidas nas salas de 

comissões, os jornalistas e os professores desfrutaram de uma visita guiada pelo edifício. 

 Tendo encerrado os trabalhos, os deputados e jornalistas dirigiram-se para a Sala 

do Senado, onde houve espaço para um momento cultural, "Geração Facebook". Este 

momento foi seguido de um jantar em "food trucks", no Jardim interior da Assembleia da 

República. 

 Dava-se assim por acabado o dia no Parlamento, mas ainda havia muito que fazer 

para os deputados, que aproveitaram a estadia no hotel para preparar as suas ideias e 

formular melhores argumentos. 

 

 



 

SESSÃO NACIONAL - 2º DIA 

 Com um novo dia à frente, os deputados estavam empolgados por discutirem e 

aprovarem o projeto de recomendação final.  

 Todas as delegações foram então 

reunidas e deu-se lugar à abertura do Plenário, 

por parte do Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Jorge Lacão. Seguiu-se então um 

momento para perguntas e respostas a 

deputados da Assembleia da República. O 

círculo de Faro colocou a seguinte questão:  

 -Num momento marcado por rápidas e 

generalizadas mudanças sociais e políticas, gostaríamos de questionar o Sr. Deputado 

acerca da sua opinião no que concerne à ascensão de partidos de ideologia extremista 

(tanto de esquerda como de direita) em Portugal e na Europa, no contexto referente às 

eleições europeias  

Obtendo a seguinte resposta do deputado Porfírio Silva: 

-” A democracia é diversidade (…) e é daí que se constrói a unidade. Agora, o que 

fazem os extremismos? O que os extremismos fazem é serem contra a 

diversidade, é atacarem os outros verbalmente, ou até fisicamente, e isso temos 

de evitar. Agora não podemos cair no discurso de chamar a tudo extremismo (…). 

Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de chamar extremismos a pessoas que 

no passado deram muito de si e do seu sacrifício para defender as liberdades em 

Portugal. Vou vos dar um exemplo de um partido da vizinha Espanha, 

nomeadamente o Partido Vox, que nas últimas eleições, por exemplo, defendeu 

que devia acabar-se com a lei da promoção da igualdade de género, pôs como 

condição para apoiar o governo da Andaluzia que não houvesse votação 

orçamental para aplicar a lei contra a violência de género. Um dirigente desse 

partido disse mesmo (“Uma mãe solteira que adote um filho não é uma família 

natural”). Ora acho que isto é extremismo porque ataca a forma de viver das outras 

pessoas. Por exemplo, aqueles que atacam agressivamente a emigração, esse 

mesmo partido defende a construção, em Ceuta, de muros como Trump nos E.U.A., 

defendendo que Marrocos tem de pagar esses muros (…). Pessoas que põe bombas 

ou que defendem que se ponham bombas são extremismos, mas outros que 

atacam cidadãos na sua forma de ser também o são.” 

 Após este momento, deu-se início aos trabalhos propriamente ditos. Durante o 

resto de manhã foram debatidas as medidas que serviriam de recomendação à 

Assembleia da República como recomendação. 



 Enquanto os deputados debatiam os seus projetos de 

recomendação, os jornalistas tiveram a oportunidade de 

participar numa conferência de imprensa com o Presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

 Com uma manhã cheia de trabalhos, a fome já era evidente, 

tendo sido feita então uma pausa para almoço no Refeitório dos 

Monges. Foi neste momento que se notou um maior convívio 

entre os deputados de várias regiões do país, unidos para 

tentar fazer algo melhor pelo mundo. 

 Depois desta pausa de almoço, os trabalhos foram 

retomados, dando-se lugar ao debate e à votação final do 

projeto de recomendação. Apesar de algumas dificuldades logísticas, relacionadas com a 

variação do número de deputados votantes, chegou-se, finalmente, a um consenso, 

"nascendo" assim o projeto de recomendação ideal para ser apresentado à Assembleia da 

República, que consta com 10 medidas. O projeto é o seguinte: 

 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. 

 A Sessão Nacional foi então encerrada pela Coordenadora do Grupo de Trabalho 

Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, Margarida Balseiro Lopes. 

 Mesmo que a nossa proposta não tenha sido uma das eleitas para a sua discussão 

na Assembleia da República, todos nós achamos esta iniciativa uma benesse, e sem 

dúvida que, se fosse possível, a repetíamos. Podemos ter saído de mãos vazias, mas 

saímos de coração cheio. 

 

O Jornalista: João Gariso 

 


