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Três anos, três vitórias 
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Ponto de Partida… 

 

O projeto do Parlamento dos 

Jovens deste ano tinha como tema 

“ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. Reverter 

o aquecimento global”. 

 
Os objetivos eram claros: levar o 

público jovem a refletir sobre o maior 
problema que atinge a Humanidade 
no século em que vivemos, as 
alterações climáticas. 
 

A complexidade do desafio, a 
dificuldade sentida na abordagem 
dos termos científicos, suscitaram 
em nós a necessidade e o interesse 
de escutarmos quem nos pudesse 
ajudar. 
 

Assim, no dia 12 de dezembro de 
2018, começámos por ter uma 
palestra com o Dr. Diogo Ferreira, um 
ex-aluno da nossa escola que é 
Mestre em Direito na área da 
especialização Ciências Jurídico-
Históricas pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra.  
 

Seguidamente, contámos com 
uma sessão de esclarecimentos com 
a docente de Biologia e Geologia do 
nosso Agrupamento, professora 
Teresa Tente. 
 

Por fim, a 7 de janeiro de 2019, 
veio à nossa escola o deputado 
Santinho Pacheco, do partido 
Socialista, nosso conterrâneo e que 
representa o distrito da Guarda na 
Assembleia da República. 
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No dia 23 de janeiro de 2019, 

alunos empenhados e motivados 

participaram na Sessão Escolar, cada 

um com a apresentação de três 

medidas. 

 

Da Sessão Escolar emergiu a 

aprovação de um projeto, que 

resultou do consenso entre os 

deputados, que souberam aceitar as 

críticas e respeitar as diversas 

opiniões. 

 

No projeto aprovado constavam 

as seguintes medidas:   

 

1. Investimento estatal na 

produção e rentabilização da 

energia das marés, precedidas 

por estudos de impacte 

ambiental, como exposto no 

artigo 18.º da Lei de Bases do 

Ambiente; 

2. Redução do IVA na aquisição 

de equipamentos 

fotovoltaicos ou térmicos, 

como incentivo fiscal, com 

respetiva divulgação pública, 

promovendo a produção 

própria e sustentável de 

energia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A subvenção estatal 

diferenciada à reflorestação 

de zonas afetadas por 

incêndios e baldios, mediante 

estudo prévio de impactes 

ambientais, com benefício 

fiscal superior para plantações 

com recurso às espécies: 

Quercus (nome vulgar: 

carvalho), Castanea sativa 

(nome vulgar: castanheiro) e 

Quercus suber (nome vulgar: 

Sobreiro); e inferior para 

candidaturas com recurso às 

espécies: Arbutus unedo L. 

(nome vulgar: Medronheiro) e 

Paulownia Tomentosa (nome 

vulgar: Kiri Japonês). 

 

Nesta sessão, foram eleitos os 

três deputados efetivos: Matilde 

Freitas, Henrique Gonçalves e 

Francisco Ferreira; e como 

deputado suplente: Tiago Simões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Fase – Sessão Escolar 
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No dia 25 de fevereiro de 2019, 

estiveram presentes, no IPDJ da 

Guarda, catorze escolas secundárias 

do distrito, representadas pelos 

respetivos jovens deputados, eleitos 

nas respetivas Sessões Escolares. 

 

Tendo o deputado Francisco 

Ferreira sido eleito para Vice-

Presidente da mesa da Sessão 

Distrital, este foi então substituído 

pelo respetivo suplente, Tiago 

Simões. 

 

A sessão teve início com a 

cerimónia de abertura e boas-vindas, 

seguida do período de perguntas ao 

deputado da Assembleia da 

República, Santinho Pacheco. 

Seguiu-se o Debate na 

Generalidade dos Projetos de 

Recomendação, isto é, cada escola 

apresentou o seu projeto. Assumiu 

esta função a deputada Matilde 

Freitas que, de forma irrepreensível, 

explicou o nosso projeto, tendo os 

restantes deputados da equipa da 

Escola Secundária de Gouveia 

formulado perguntas às outras 

escolas e respondido às 

interpelações que nos foram 

dirigidas. Feita a votação dos catorze 

projetos na generalidade, foi 

vencedor o projeto da Escola 

Secundária de Gouveia.  

 

 

 

 

No Debate na Especialidade foram 

então discutidas, uma a uma, as três 

medidas do projeto aprovado, com a 

votação das propostas de 

eliminação, de alteração e de 

aditamento, saídas das reuniões das 

várias Comissões, à semelhança do 

debate do parlamento português. 

No final dos trabalhos, procedeu-

se à eleição das escolas e dos seis 

deputados que representariam o 

distrito na Sessão Nacional: Guarda 

(Escola Afonso de Albuquerque), 

Gouveia (Escola Secundária de 

Gouveia) e Trancoso (Escola 

Secundária Gonçalo Anes Bandarra). 

Cada uma destas escolas foi 

representada por dois deputados, 

sendo a Escola Secundária de 

Gouveia representada pelos 

deputados Matilde Freitas e 

Henrique Gonçalves. 

Pela terceira vez consecutiva, a 

Escola Secundária de Gouveia foi 

eleita para representar o distrito da 

Guarda na Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens. 

 

 

 

 

 

2ª Fase – Sessão Distrital 
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A Sessão Nacional do Parlamento 

dos Jovens 2019 representa o 

culminar do trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. Foi um 

processo que mobilizou milhares de 

alunos e centenas de escolas, mas 

apenas 130 jovens tiveram a 

oportunidade de serem deputados 

por dois dias no Parlamento 

Nacional, a 20 e 21 de maio. 

 

O primeiro dia começou com a 

viagem até à capital, a qual se 

revelou bastante curta, uma vez que 

a euforia e a partilha de ideias 

ocuparam todo o percurso. À 

chegada, todos os deputados, 

jornalistas e professores presentes 

receberam uma pequena bolsa com 

documentos e uma pequena 

lembrança.  

 

De seguida, cada distrito dirigiu-se 

para a respetiva Comissão. O distrito 

da Guarda ficou na 3ª Comissão, na 

qual também se encontravam os 

deputados eleitos pelos distritos de 

Aveiro, Évora, Braga, Porto, Viana do 

Castelo e Viseu e ainda os do círculo 

da Europa. A mesa era constituída 

pela deputada, curiosamente eleita 

pelo distrito da Guarda, Ângela 

Guerra (do PSD), pelo deputado Luís 

Monteiro (do BE) e pelo  

 

 

 

 

 

assessor da Assembleia da República, 

João Coelho. A ordem de trabalhos 

nas Comissões foi a seguinte: debate, 

na generalidade e na especialidade, 

dos Projetos de Recomendação e 

seleção das perguntas a apresentar 

no Plenário. Enquanto decorriam as 

Comissões, jornalistas e professores 

tiveram uma visita guiada ao Palácio 

de São Bento. 

 

O distrito da Guarda teve boas 

intervenções, mostrando 

conhecimento do tema e revelando a 

capacidade de argumentação 

adquirida ao longo destes anos. 

 

Terminadas então as reuniões das 

Comissões, houve um momento 

cultural, de descontração e diversão 

com o grupo “Geração Facebook”, ao 

qual assistimos na Sala do Senado. 

 

Após o momento cultural, seguiu-

se o jantar alusivo ao tema “Comida 

de rua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Fase – Sessão Nacional 
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O nascer do sol marcava o início 

do segundo dia, o que significava que 

a aventura estava a terminar.  

Este dia era destinado ao Plenário. 

A abertura solene do Plenário contou 

com a presença do Vice-Presidente 

da Assembleia da República, Jorge 

Leão, do Secretário de Estado 

Adjunto da Mobilidade, José Mendes 

e do Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha. Após a abertura do 

Plenário, seguiu-se o período de 

questões aos deputados da 

Assembleia da República: Heloísa 

Apolónia, do PEV; Luís Monteiro, do 

BE; Margarida Mano, do PSD; Porfírio 

Silva, do PS; Ilda Araújo Novo, do 

CDSPP; e Ana Mesquita, do PCP. De 

seguida, realizou-se o debate de 

Recomendação à Assembleia da 

República sobre o tema proposto. 

Enquanto decorria o debate, os 

jornalistas tiveram uma conferência 

de imprensa com o Presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, 

Alexandre Quintanilha. 

Terminada a parte da manhã, 

fomos presenteados com o almoço 

no Palácio de São Bento.  

O debate recomeçou após o 

almoço, tendo sido votadas todas as  

 

 

 

 

Medidas até ser formada a 

Recomendação final à Assembleia da 

República, constituída por 10 

medidas. Antes da cerimónia de 

encerramento, cada círculo eleitoral, 

na pessoa de um deputado, dirigiu 

algumas palavras de despedida e de 

agradecimento. Pelo círculo da 

Guarda, foi a deputada Matilde 

Freitas que usou da palavra. 

Terminado o debate e a votação, 

deu-se o encerramento da Sessão 

Nacional, que contou com a presença 

da deputada Margarida Balseiro 

Lopes, coordenadora do Grupo de 

Trabalho do Parlamento dos Jovens, 

a qual entregou os diplomas ao 

porta-voz de cada círculo eleitoral. 

O que ficou destas experiências? 

Digamos que são vivências 

extraordinárias que os jovens 

portugueses experienciam com 

intensidade e lhes permitem «abrir 

horizontes». Durante este tempo, 

manusearam documentos; 

argumentaram com convicção as 

medidas e, rapidamente, 

compreenderam que também 

podem ser vistas de outra maneira; 

fizeram acordos; cederam; e, mais 

tarde, compreenderam que foram 

usados, tal como os deputados “a 

sério”. Em todos estes momentos, 

aprendemos, crescemos, evoluímos 

e fruímos o momento! 

3ª Fase – Sessão Nacional 
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Ficha Técnica 

Jornalista 

Nome: Francisco Martins Ferreira 

Idade: 18 anos 

Escola: Escola Secundária de Gouveia 

Curso: Ciências e Tecnologias 

Professoras responsáveis: Mª de Jesus Machado e Rosa Costa 


