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Com um histórico de 24 anos, o projeto Parlamento dos Jovens volta a sublinhar a importância da 

participação cívica e política do público juvenil e a sua contribuição para a resolução de questões 

que afetam tanto o presente como o futuro individual e coletivo, este ano estimulando o mesmo a 
deliberar acerca de uma temática improtelável: as alterações climáticas.  

 

A fase escolar- o primórdio da nossa jornada 

As semanas que antecederam a Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens foram cruciais 

para a elaboração das medidas que, este ano, incidiram na temática das Alterações Climáticas. 

Apesar da nossa escola não ter sido um local de combate para várias listas que ansiavam a vitória 

no debate e, posteriormente, representar a nossa escola na Sessão Distrital, a única lista que se 

formou, mesmo não tendo concorrência, foi motivada e zelou por um único objetivo: dar o seu 

melhor na luta contra as alterações climáticas.   

Sob a orientação da professora Inês Aguiar e do professor Gabriel Almeida, vários alunos do 10º e 

12º reuniam-se, semanalmente, para discutir ideias e soluções para o problema que, desde a 

Revolução Industrial tem atuado silenciosamente mas com graves precedentes no nosso dia a dia e 

na entidade que governa o planeta que habituamos: a natureza. 

Para o esclarecimento das dúvidas que surgiram na elaboração das medidas, contamos com a 

presença do deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda que, entre inúmeras perguntas 

pertinentes, procurou responder de uma forma satisfatória às mesmas, apesar do rumo incógnito 
que se estende à nossa frente quando falamos da urgência em resolver a questão das alterações 

climáticas, e para o qual nenhum político possui clarividência suficiente para desvendar. 

A campanha da lista A consistiu na divulgação das suas medidas, de modo a dar a conhecer à nossa 

escola os objetivos e ambições da mesma. Estas tiveram um impacto bastante positivo nos nossos 

ouvintes e, no dia das eleições, conseguimos levar uma boa percentagem de eleitores às urnas. 

Sendo a única lista na escola, a vitória da lista A estava garantida.  
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No dia da Sessão Escolar, os dez alunos que enquadravam a lista vencedora reuniram-se no 

auditório com o intuito de dar o primeiro passo no avanço para uma nova etapa deste projeto. Para 

além de aprofundar as nossas intenções quanto às medidas e debater sobre a proposta de 

eliminação de algumas, elegemos os quatro deputados que iriam representar a nossa escola na 

Sessão Distrital. Pelo 4º ano consecutivo a participar nesta iniciativa, Edgar Carmo foi o primeiro 

deputado eleito, seguido por Ivo Fernandes, Diana Ciorba e Maria da Luz (deputada suplente). 

A fase distrital -  o ponto intermédio da nossa jornada 

No dia 19/03, os nossos deputados, professores coordenadores e alguns alunos que 

integravam a lista vencedora deslocaram-se ao Instituto Português do Desporto e Juventude de 

Faro, o local onde iria suceder a Sessão Distrital.  

Ao longo da sessão, os deputados Edgar Carmo e Ivo Fernandes tiveram várias intervenções para 

defenderem as nossas medidas mas, infelizmente, nenhuma foi aprovada no Projeto de 

Recomendação. 

No entanto, a Escola Secundária Dra Laura Ayres foi uma das eleitas para representar o distrito de 

Faro na sessão Nacional, bem como o projeto de recomendação eleito pelas 14 escolas presentes na 

Sessão Distrital, sendo apurados os dois deputados principais. 
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A sessão nacional- o epílogo da nossa jornada 

1º dia- Finalmente, eis que no dia 20 de maio, a nossa majestosa Assembleia da República acolhe, 

no seu seio, os 130 deputados e 58 jornalistas das 65 escolas eleitas incluindo regiões autónomas e 

fora da Europa que chegaram a Lisboa com uma vontade tremenda de debater e dar o seu melhor 

como vozes representantes da juventude! Após uma viagem repleta de boa energia onde os jovens 
aproveitaram para trocar impressões e discutir sobre os temas da atualidade, estava na hora de 

usar o seu poder enquanto deputados para mudar os vícios da sociedade! 

 

 

Em seguida, os deputados dirigiram-se para a 1ª parte das reuniões das comissões onde efetou-se 

o debate, na totalidade e na especialidade, dos Projetos de Recomendação aprovados nos diversos 

círculos eleitorais, sob orientação de deputados da Assembleia da República em representação dos 
grupos parlamentares. 

O Círculo de Faro integrou a 1ª comissão, sendo formada por Pedro Filipe Duarte (porta-voz), Inês 

Sofia Vilela, Sofia Solayman, Bruno Correia, Edgar Guerreiro do Carmo e Ivo Duarte Fernandes. 

Na 2ª parte, o nosso círculo conseguiu aprovar uma pergunta para ser apresentada na Sessão 

Plenária, esta sendo a seguinte: 
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«Num momento marcado por rápidas e generalizadas mudanças sociais e políticas, gostaríamos de 

questionar o Sr./Srª Deputado/a 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.» 

 

A mesma comissão contou com a presença dos Círculos de Beja, Bragança, Fora da Europa, 

Madeira, Porto, Viseu, todos estes sendo orientados pela deputada Margarida Bolseiro Lopes. Os 
jornalistas tiveram a oportunidade de participar nas comissões, testemunhando o trabalho dos 

deputados que trabalharam com devoção e tenacidade. 

Visita guiada ao Palácio de S. Bento 

Tanto os jornalistas como os professores tiveram direito a uma visita guiada pelo Palácio que 

acolhe anualmente milhares de visitantes. Desde a Escadaria Nobre à Sala do Senado, o Salão 

Nobre à Sala dos Passos Perdidos e, sem nos esquecermos da uma das mais importantes divisões, a 

Sala das Sessões, deleitamo-nos incessantemente com a ubíqua presença da história, à medida que 
o nosso guia ia expondo o relato dos elementos mais importantes. 
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Após o fim das comissões e com os Projetos de 

Recomendação das mesmas discutidos e 

finalizados, os deputados e jornalistas 

deslocaram-se para a Sala do Senado onde estava 

prestes a começar o Programa Cultural. Este ano 

foi uma peça de teatro e, tal como o nome o indica 
- «A Geração Facebook» - incidiu sobre o uso das 

redes sociais pelos jovens hoje em dia. O bem-

estar proporcionado pela peça arrastou-se até ao 

jantar que decorreu no jardim do Palácio e, 

posteriormente, até ao hotel onde os jovens estavam prestes a começar uma noite 

de convívio e partilha de impressões. 

2º dia- A manhã do dia 21 de maio debutou de uma forma revigorante e energética proporcionada 
pelo pequeno-almoço rico ao qual os deputados tiveram direito. Estava tudo bem encaminhado 

para que a Sessão Plenária fosse tingida de sucesso!  

A Sessão de Abertura foi dada por Jorge Lacão (vice-presidente da Assembleia), Alexandre 

Quintanilha (presidente da Comissão da Educação e da Ciência) e, por último, José Mendes 

(Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade). Todos reforçaram a necessidade de reverter as 

alterações climáticas, lançando um apelo para a consciencialização ambiental e incentivaram a 

participação dos jovens na política sob a égide da estátua da República, representando berço da 
democracia. Seguiu-se o período das perguntas respondidas por vários deputados de diferentes 

grupos partidários. Era o momento dos porta-vozes brilharem porque o Debate de Recomendação 

à Assembleia da República sobre o tema das alterações climáticas começou logo a seguir! 
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Após assistir à abertura solene do Plenário, ao período de perguntas e a uma parte do Debate do 

Recomendação, os jornalistas tiveram a oportunidade de falar com os deputados. 

 

Quando questionada acerca do combate à censura quando estão em causa os assuntos do estado 

que os governos pretendem manter longe da opinião pública apesar de vivermos num regime livre 
e democrático, a deputada Heloísa Apolónia manifestou a desaprovação em relação a este ato, 

chamando a atenção para as comunidades científicas que «têm o dever de comunicar com a 

sociedade» deixando de lado o seu interesse pessoal, sem «desvirtuar as informações». Para além 

disso, incentivou a participação dos jovens na política para combater esse tipo de situações. 

Esta última ideia foi reiterada por Alexandre Quintanilha (presidente da Comissão da Ciência e da 

Educação) que, na conferência de imprensa destinada aos jornalistas, indo ao encontro da 

temática das alterações climáticas, enumerou várias alternativas para uma vida mais sustentável e 
deu oportunidade aos ouvintes para colocar perguntas sobre situações locais ou da sua área de 

residência. 

Os dois momentos referidos anteriormente foram seguidos de um almoço que deu ainda mais 

energia aos deputados na conclusão do debate e na votação final global da Recomendação.  
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Na 2ª parte do debate, os nossos representantes trabalharam com persistência para 

escolherem as melhores medidas, tendo múltiplas intervenções ao longo da sessão.

 

O encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens foi feito pela Coordenadora do 

Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e Ciência, Margarida 

Bolseiro Lopes após a intervenção dos porta-vozes de todos os círculos presentes.  

As intervenções criaram uma onda de frenesim e entusiasmo por todos os cantos da Sala, uma vez 

que permitiu o aprofundamento da cumplicidade existente entre os jovens que partilhavam um 

gosto tremendo pelo debate e vontade de mudança! 

«Não somos uma geração à rasca, mas uma geração que se desenrasca» (porta-voz do círculo de 
Braga) foram as palavras que estimularam todos os intervenientes a se levantarem e a se sentirem 

como elementos integrantes de uma comunidade unida e ambiciosa. 
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    Estes momentos de jovialidade também deixaram espaço para uma certa melancolia no estado 

de espírito dos deputados que participaram, pela última vez, no Parlamento dos Jovens, como é o 

caso dos dois alunos da nossa escola, Edgar Carmo e Ivo Fernandes. 

  

Após a entrega dos diplomas, os alunos, jornalistas e professores acompanhantes encaminharam-

se, lentamente, para os autocarros que os iriam levar a casa. E se nos outros tempos a cidade de 

Lisboa provocava no Cesário Verde «um desejo absurdo de sofrer» a verdade é que, agora, 

manifestou nos jovens participantes uma vontade tremenda de mudar o rumo, até o mais 

irrevogável, das coisas.  

Sendo assim, foi dado como concluído mais um ano do projeto Parlamento dos Jovens. Um 
agradecimento a todas as entidades envolvidas na elaboração do mesmo, em especial aos 

professores que, na nossa escola, orientaram-nos incessantemente, procurando sempre despertar 

o espírito crítico existente em nós: profª Inês Aguiar e prof. Gabriel Almeida. «Está na hora!» de 

salvarmos o nosso planeta!

 


