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•  O Início: Neste ano letivo 2018/2019, um grupo de 10 alunos do concelho da Guarda 

decidiu juntar-se para aderir a um projeto com um tema importantíssimo e presente no 

nosso dia a dia “Alterações Climáticas”. 

 O que os levou a juntar-se? O objetivo principal era refletir sobre problemas importantes que 

afetam a qualidade de vida da humanidade. Para além disso, este projeto iria permitir o 

desenvolvimento das capacidades de argumentação e a troca de ideias entre os jovens. 

• Sessão escolar: 

Depois de uns 2 meses de trabalho, estes 

jovens, no dia 18 de janeiro, reuniram se para 

realizar a sessão escolar, destinada a 

selecionar as melhores medidas e a eleger os 

deputados que iam representar a escola na 

sessão distrital. Durante a sessão, foram 

prestados esclarecimentos ao público sobre a 

essência das medidas e sobre a sua 

sustentabilidade, caso fossem aplicadas. 

Nessa mesma sessão, foram votadas, de 

braço no ar, as medidas que iriam seguir para 

a próxima etapa e, por voto secreto, os 3 deputados que iriam representar a escola na sessão 

distrital. Essa sessão terminou com um projeto de recomendação concentrado na mudança e 

na inovação.  

• Sessão distrital:  

No dia 25 de fevereiro, os nervos já se sentiam nos jovens com vontade de trocar 

ideias e argumentos. A sessão teve início com uma sessão de esclarecimento pelo 

deputado Santinho Pacheco e pelo vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda, 

Carlos Monteiro. Depois de intensos debates, no distrito da Guarda aprovou-se então o 

projeto de recomendação da escola Secundária de de Gouveia (que se centrava na 

reflorestação, usando espécies autóctones). Logo a seguir, depois de uma pausa para 

o almoço, as escolas presentes 

foram divididas em duas 

comissões, onde foram 

apresentadas propostas de 

eliminação e de aditamento. 

Posteriormente, começou uma 

nova etapa, a escolha das escolas 

representantes na sessão distrital. 

Depois de muitas votações, as 

escolas que passaram foi a Escola 

Secundária Afonso de 
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Albuquerque, a Escola Secundária de Trancoso e a Escola Secundária de Gouveia. E 

assim terminou um dia enriquecedor, onde se criaram novas amizades e onde se 

promoveu um debate saudável entre jovens visionários. 

 

 

Sessão Nacional: Dia 21 de maio, dentro dos autocarros, a ansiedade era grande: jovens com 

fome de debate e com vontade de defender os seus projetos. Mal chegaram a Lisboa, 

dividiram-se os distritos em quatro comissões. Estas tinham como objetivo elaborar um bom 

plano de recomendação, escolhendo entre os projetos aprovados nas sessões distritais, tendo-

se começando a discussão na generalidade. Na primeira comissão, passou o projeto da 

Madeira; na segunda comissão, passou o projeto de Coimbra; na terceira comissão, foi 

escolhido o de Viana do Castelo e, por fim, na quarta comissão, foi selecionado o projeto de 

Santarém. Enquanto decorriam estes intensos debates, os repórteres tiveram uma visita guiada 

ao edifício da Assembleia da República, tendo aprendido muito sobre a história desta casa. 

Fez-se uma pausa para o lanche, para relaxar um pouco e fazer novas amizades entre os 

jovens deputados. Por volta das 16:30, foram retomados os trabalhos, passando agora ao 

debate na especialidade e à seleção das perguntas a apresentar no plenário do dia seguinte.  

 

Mais uma vez ocorreu o momento das propostas de aditamento e de eliminação, moldando o 

projeto para que ficasse do agrado de todos os deputados presentes, concluindo-se, assim, o  

primeiro dia de trabalho. Mais à noite, os deputados e os repórteres usufruíram de um 

momento cultural, tendo assistido a um espetáculo de teatro, cuja temática era a influência das 

redes sociais, seguindo-se o jantar, grande momento de convívio entre os jovens e os 

professores acompanhantes dos vários cantos do país. 
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Dia 22 de Maio, o grande Dia. Finalmente iam ser 

selecionadas as medidas do projeto de 

recomendação. Mal chegaram a Assembleia, deu-se 

início à sessão com o discurso do vice-presidente 

da Assembleia da República, Jorge Lacão. 

De seguida, começou a tão esperada 

sessão de perguntas aos deputados de 

quase todos os partidos portugueses. Uma 

das perguntas mais interessantes foi 

“Como é que se pode voltar a ganhar credibilidade 

política?” e que decorreu dos atuais casos de corrupção 

política. 

  

Enquanto decorriam os debates, que 

visavam a escolha das medidas para o 

projeto de recomendação e a defesa das 

mesmas, os jornalistas tiveram uma 

conversa agradável com Alexandre 

Quintanilha, Presidente da Comissão de 

Educação. Durante essa conversa, os 

temas mais debatidos foram a 

sustentabilidade, a aposta na educação 

ambiental e as propostas de solução para 

reverter o aquecimento global. Como 

disse o Presidente da Comissão de Educação, “temos que começar pela diminuição do C02, 

pois é o que se encontra em mais quantidade” disse ele, enquanto a sala ainda estava 

parcialmente vazia.  

Sessão no plenário  

Entrevista ao Alexandre Quintilha 
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Enquanto a entrevista decorria, o plenário debatia entusiasticamente as várias medidas, tendo, 

por fim, sido selecionadas as que geraram maior consenso. Terminada a sessão da manhã, foi 

hora de ir almoçar, o que proporcionou, mais uma vez, o convívio entre a música, a conversa e 

as gargalhadas. 

 Logo a seguir, retomaram-se os 

trabalhos, sendo necessário 

selecionar das 20 medidas que 

compunham o projeto base as 10 

medidas que integrariam o Projeto de 

Recomendação à Assembleia da 

república. Foi uma longa tarde de 

debates e votações. Por volta das 

16:30, a votação tinha terminado. 

Durante a sessão houve algumas 

interpolações à mesa que se 

deveram ao nervosismo dos deputados e ao calor da discussão. As medidas estavam 

escolhidas.  Ficaram pelo caminho algumas medidas essenciais, como, por exemplo, a criação 

de um projeto de C02 e a renovação dos transportes públicos. O projeto completo está no site 

do Parlamento dos Jovens. 

• O fim 

 Para concluir a sessão nacional, todos os porta-vozes de cada círculo eleitoral tiveram alguns 

minutos para discorrer acerca do projeto e das etapas que percorreram para ali estarem. Antes 

do encerramento, Margarida Lopes procedeu à entrega dos diplomas. E assim terminou mais 

uma etapa do Projeto Parlamento dos Jovens, que abordou um tema de enorme importância 

no presente e no futuro da humanidade e em que os jovens puderam deixar a sua marca para 

que o problema das alterações climáticas possa ser revertido. 

 

 

 

Momento de votação para eliminação de medidas 

do projeto base. 


