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  Neste ano letivo repleto de alterações pedagógicas, nomeadamente com a 

criação de uma nova disciplina em todos os ciclos educativos – Cidadania e 

Desenvolvimento, e nesse contexto o Agrupamento de Escolas de Porto de 

Mós - Escola Secundária de Mira de Aire participou no projeto do 

“Parlamento dos Jovens” dinamizado pela Assembleia da República há cerca 

de vinte e quatro anos. O Programa do Parlamento dos Jovens é uma 

iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.ºe 3.º ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário que culmina com a realização de 

duas Sessões Nacionais do Parlamento. Este programa tem como objetivo 

primordial incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e 

política, promovendo as capacidades de argumentação na defesa de ideias 

sobre temas primordiais dos nossos dias. 

  Esta participação do nosso agrupamento e da nossa escola, em particular, 

é habitual e já faz parte do ADN do Projeto Educativo. A temática deste ano 

letivo era “As alterações climáticas”, com subtemas diferenciados por ciclo 

educativo: para o Ensino Básico “Salvar os Oceanos” e para o Ensino 

Secundário “Reverter o Aquecimento Global”. A Escola Secundária de Mira 

de Aire participou com os seus alunos, quer no 3.ºCEB quer no ensino 

secundário, sendo os alunos coordenados pela professora de História do 

ensino básico e secundário, Ana Cristina Severo.  

  A temática seleccionada para ser debatida pelos estudantes do ensino 

secundário serve para concretizar outro dos objetivos do programa 

Parlamento dos Jovens: “Sublinhar a importância da sua contribuição para 

a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e 

coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político”. 

Em pleno século XXI continua a ser primordial falar em alterações climáticas 

e no seu impacto na vida das pessoas e sobre os direitos humanos. As 

alterações climáticas, particularmente reverter o aquecimento global é um 

assunto transversal: é um assunto económico, um assunto relativo à 

política, à paz e é claramente, também um assunto ambiental. A luta para 
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acabar as alterações climáticas começa em casa de cada um até ao nível 

global. Como representantes dos jovens, o nosso contributo para as lutas 

contra as alterações / catástrofes climáticas, é identificar os alvos 

estratégicos que nos permitam alcançar as mudanças em matéria de clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ªfase- Escola 

 O projeto é complexo em termos de dinâmica e de duração (de setembro a 

maio).A primeira fase (de setembro a dezembro) acontece a nível de escola 

com a divulgação do tema; discussão do mesmo; elaboração de equipas para 

elaborarem os projetos de recomendação e constituição de listas de 

deputados; sessão escolar e eleição dos respetivos deputados e projeto de 

recomendação. 

Após a inscrição da escola no programa passou-se ao processo eleitoral para 

a eleição dos deputados à Sessão Escolar. Publicou-se o edital, 

estabelecendo que a apresentação de listas (entre os dias 03 a 16 de Janeiro) 

e que cada lista deveria ser composta por 10 candidatos e apresentar a sua 

candidatura propondo até 3 medidas sobre o tema, com uma breve 

justificação. A campanha eleitoral decorreu entre 17 de janeiro a 18 de 

janeiro e a eleição dos deputados decorrerá no dia 22 de janeiro. Os alunos 

do ensino secundário apresentaram uma única lista – Lista A que ganhou as 

eleições, tendo os resultados sido apurados através do método d’Hondt, tal 

como sucede na eleição dos deputados à Assembleia da República. 

  A Sessão Escolar decorreu no dia 22 de Janeiro no auditório da Escola 

Secundária de Mira de Aire.  
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Sessão Escolar do Ensino Secundário da Escola Secundária de Mira de Aire 

  Os membros da lista A apresentaram, com afinco, determinação e de forma 

argumentativa as suas medidas para o projeto de recomendação. Após o 

debate fez-se a votação das medidas que fariam parte do projeto de 

recomendação e que ficou com a seguinte redacção final: 

 1ª Medida: Incluir o tema Educação Ambiental, obrigatoriamente, nos 

programas dos diferentes ciclos de Ensino, o mais precocemente possível 

desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, com conteúdos, 

metodologias e práticas já que a forma para acabar as alterações climáticas 

começa ao nível pessoal até ao nível global. 

2ªMedida: Conceder benefícios fiscais às empresas com boas práticas 

ambientais e promover a monitorização das mesmas. 

3ªMedida: Dar prioridade à eficiência energética na arquitectura dos edifícios 

públicos. 

  Assim foram eleitos como deputados efetivos: Mafalda Amendoeira (12ºCT-

ESMA), Tomás Boucinha (12ºCT-ESMA) e como deputado suplente – Miguel 

Carpinteiro (12ºCT-ESMA) e o deputado eleito para a Mesa da Sessão 

Distrital: Bernardo Galhano Valério (10ºLH). O tema escolhido para o 

programa no ano lectivo 2019/2020 foi o seguinte: Os Jovens e a política 

   

 

 

2ªfase- Distrital – Círculo de Leiria 
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Mafalda Amendoeira (12ºCT-ESMA), Tomás Boucinha (12ºCT-ESMA) e Miguel Carpinteiro (12ºCT-ESMA) 

 

   Os alunos mencionados foram apurados para a 2.ªfase do concurso – 

Sessão Distrital. A Sessão Distrital do Ensino Secundário que decorreu no 

dia 12 de Março no IPDJ de Leiria e estiveram presentes 25 escolas com 75 

deputados /alunos. Os alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós - 

Escola Secundária de Mira de Aire participaram com honra e distinção tendo 

sido seleccionados para a Sessão Nacional que irá decorrer nos dias 20 e 21 

de maio, na Assembleia da República, em Lisboa.  

  Na presença de representantes da Assembleia da República, da Câmara 

Municipal de Leiria , da DREC e do IPDJ, deram as boas vindas aos alunos , 

docentes e outras entidades que estavam presentes. Os alunos fizeram as 

perguntas ao deputado presente, após o que se seguiu a apresentação e 

debate dos projetos de recomendação. Antes do almoço fez-se a votação na 

generalidade. Os alunos e docentes foram almoçar, como é da praxe à Escola 

Secundária Domingues Sequeira. Após o intervalo para o almoço, fez-se um 

animado debate e respetiva aprovação do projeto de recomendação do círculo 

de Leiria, que passou a ter a seguinte redacção final: 



Escola Secundária 
 de Mira de Aire 

 
Reportagem Parlamento dos Jovens / Miguel Carpinteiro 

Tema: Alterações climáticas – Reverter o aquecimento global 

1.ªmedida: Redução da quantidade legal de GEE emitidos para a atmosfera 

(segundo os Decretos-Leis n.ºs 39/2018 e 91/2017), através da proibição da 

cedência de quotas de poluição.  

2.ªmedida:Criação de quotas limitativas de desflorestamento e quotas 

mínimas de plantação e definição de mínimos de entrega de resíduos a 

empresas de produção de biomassa.  

3.ªmedida: Propomos que as coimas ambientais revertam para o Fundo de 

Intervenção Ambiental no total de 65%, invertendo a percentagem que tem 

sido maioritariamente atribuída ao Estado, reduzindo-a para 45%.  

4.ªmedida:Melhorar a eficiência do sistema de reciclagem português, 

baseando-se no modelo sueco.  

5.ªmedida: Dar prioridade à eficiência energética na arquitetura dos edifícios 

públicos, através da instalação de painéis solares e isolamento apropriado 

nos edifícios a construir, bem como naqueles que sofram alterações, dando o 

exemplo à restante população 

 De seguida foi feita a eleição dos deputados para a Sessão Nacional tendo 

sido apurados em primeiro lugar os alunos da Escola Secundária de Mira de 

Aire: Mafalda Amendoeira (12ºCT), Tomás Boucinha (12ºCT) e em terceiro 

lugar os alunos da Escola Secundária de Porto de Mós: Alexandre Jorge 

(11ºB) Miguel Rosário (12ºB). Será de referir que o aluno Miguel Rosário 

(12ºB) foi eleito como porta-voz dos deputados do Círculo de Leiria do Ensino 

Secundário. Os alunos que se apresentaram como suplentes: Miguel 

Carpinteiro (12ºCT-ESMA) e Gabriel Amado (12ºA-ESPMOS) irão ser 

inscritos como jornalistas e desta forma irão participar na Sessão Nacional.  

  Tendo em conta a participação empenhada dos alunos das duas escolas do 

agrupamento de Escolas de Porto de Mós, a senhora Vereadora da 

Educação, Ação Social, Saúde e Juventude da Câmara Municipal de Porto de 

Mós, dr.ª Telma Cristina Rodrigues da Cruz fez uma proposta de voto de 

louvor aos alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós 

participantes no projeto Parlamento dos Jovens “(…) considerando  o esforço 

e dedicação no desenvolvimento  do tema apresentado, assim como a sua 

prestação em todo o processo, servindo de motivação a várias gerações que, 

quer no concelho de Porto de Mós, quer a nível nacional, se podem rever no 
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seu percurso, incentivando a uma maior participação na sociedade e 

estimulando o espírito crítico e a participação cívica, aumentando o respeito 

pelas instituições e o progresso das mesmas (…)”. 

   

A EQUIPA VENCEDORA: Alexandre Jorge (11ºB –ESPMOS)-deputado efetivo, Tomás Boucinha (12ºCT-ESMA) 

deputado efetivo, Miguel Carpinteiro (12ºCT-ESMA), Gabriel Amado (12ºA-ESPMOS), Mafalda Amendoeira (12ºCT-

ESMA) deputada efetiva e Miguel Rosário (12ºB-ESPMOS)- deputado efetivo e porta-voz dos deputados do 

Círculo de Leiria. 

 

 

Deputados eleitos pelo Círculo de Leiria 
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Mesa de trabalho liderada pela Beatriz 

 

Ambiente geral da Sessão Distrital de Leiria no IPDJ 
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Final da Sessão Distrital de Leiria no IPDJ 

 

 

3ªfase-Sessão Nacional - Assembleia da República 

1.Dia 20 de maio de 2019 

 

  Na Sessão Nacional estiveram presentes cento e trinta deputados eleitos, 

provenientes de sessenta e cinco escolas, juntamente com cinquenta e oito 

jornalistas. 

  Os deputados pelo círculo de Leiria chegaram à Assembleia da República 

pelas treze horas do dia 20 de maio, onde apresentaram as respetivas 

credenciais. Das catorze às dezasseis horas estiveram na sala seis, na 

4.ªcomissão composta por trinta e quatro deputados / seis projetos de 

recomendação: seis deputados do círculo de Leiria (Miguel Rosário- porta 

voz; Alexandre Jorge, Tomás Boucinha, Mafalda Amendoeira, Pedro Santos e 

Francisco Pinto), quatro deputados de Portalegre, seis deputados de Castelo 

Branco, seis deputados de Lisboa, seis deputados de Santarém e seis 

deputados de Setúbal. 
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4ªComissão-sala 6 

 

   Entretanto, os jornalistas foram convidados a participar numa 

interessante visita guiada ao Palácio de S. Bento, onde todos os anais da 

história da casa da democracia foram narrados. 

  Em seguida, deu-se início a um programa cultural que se traduziu numa 

peça teatral dinamizado por jovens estudantes, a que assistiram todos os 

deputados, jornalistas e docentes presentes.  

  Após um animado lanche, os trabalhos prosseguiram nas respetiva 

comissão até às dezoito horas, onde se continuou o debate na especialidade, 

redação final do projeto de recomendação da Comissão e seleção de 

perguntas a apresentar ao plenário. 

  Por volta das dezanove horas e após um desgastante trabalho parlamentar, 

os deputados pelo círculo de Leiria, juntamente com os outros deputados, 

jornalistas e professores foram convidados a jantar no Parque Interior do 

Palácio de S. Bento. Este ano o jantar decorreu num ambiente animado e 

descontraído pois foi servido em modelo de Street Food.por volta das vinte 

duas horas os deputados do círculo de Leiria recolheram ao hotel Vip 

Executive Zurique, onde fizeram o seu merecido descanso. 
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1.Dia 21 de maio de 2019 

   

 No segundo dia de trabalhos, pelas dez horas da manhã, o vice-presidente 

da Assembleia da República, o deputado socialista Jorge Lacão fez a 

abertura solene do Plenário. Na mesa estiveram presentes: o Secretário de 

Estado da Mobilidade e ainda Alexandre Quintanilha, deputado e Presidente 

da Comissão da Educação e Ciência e foi salientada a presença da criadora 

do Programa do Parlamento dos Jovens: Julieta Sampaio. 

   O deputado e cientista Alexandre Quintanilha que abordou as questões 

das alterações climáticas atuais fazendo referência que este assunto não é 

novo pois o seu debate remonta à década de cinquenta e que nos anos 

setenta era já moda abordar a questão das chuvas ácidas e do buraco do 

ozono. Lembrou das conferências sobre as alterações climáticas que 

organizou em Serralves há trinta anos atrás, onde o doutor Mário Soares lhe 

perguntou se o cenário sobre as alterações climáticas era tão negro como 

estava a ser descrito e ele confirmou. 

 

 
Gabriel Amado (12ºA-ESPMOS), Mafalda Amendoeira (12ºCT-ESMA) deputada efetiva, Miguel Rosário (12ºB-

ESPMOS)- deputado efetivo, professora Ana Cristina Severo, Alexandre Jorge (11ºB –ESPMOS)-deputado efetivo, 
Maria Assunção Capaz, diretora adjunta do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós, Tomás Boucinha (12ºCT-
ESMA) deputado efetivo, Miguel Carpinteiro (12ºCT-ESMA 

 

  Após a abertura solene, a mesa da Sessão Nacional assumiu o seu lugar, 

sendo composta por: António Pato (círculo do Aveiro) - Presidente; Tiago 

Martinez (círculo do Porto) - Vice-Presidente; Nuno Gomes (círculo dos 
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Açores)- Secretário da Mesa e Maria Carlota Fonseca (círculo de Viseu)- 

Secretária da Mesa. 

  Por volta das dez horas e trinta minutos deu-se início às perguntas dos 

Deputados da Assembleia da República. O porta - voz do Círculo de Leiria, 

Miguel Rosário fez a seguinte pergunta à deputada do PCP:  “ Tendo em 

conta que são os jovens  que mais se têm preocupado com as questões 

ligadas ao ambiente e ás alterações climáticas, queremos saber o porquê de 

não existir limite de mandatos na Assembleia da República promovendo a 

renovação geracional.” 

  Após as perguntas aos deputados efectuadas pelos respectivos círculos, 

seguiu-se o debate sobre as vinte medidas propostas pelas comissões à 

Assembleia da República. O debate foi acalorado e muito argumentativo e 

assim decorreu até à hora de almoço. Este decorreu na modalidade volante 

no Parque Interior do Palácio de S. Bento e foi da melhor qualidade de 

degustação e serviço tão amavelmente feito pelos funcionários do palácio. 

  De tarde, concluiu-se o debate e a votação final global da Recomendação. O 

encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens foi feito pela 

Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens da Comissão 

da Educação e Ciência, a deputada do PSD, Margarida Balseiro Lopes. A 

deputada oriunda da Marinha Grande, que participou enquanto estudante 

no Parlamento dos jovens, lembrou a importância do projeto e da pertinência 

da temática abordada este ano letivo – “As alterações climáticas - Reverter o 

Aquecimento Global”. 

 
Deputados do Círculo de Leiria e professora Ana Severo, 
junto à pintura da cortes de Leiria no palácio de S.Bento 
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  Os alunos da Escola Secundária de Mira de Aire: Mafalda Amendoeira, 

Tomás Boucinha (deputados efetivos) e Miguel Amendoeira (jornalista) 

consideraram esta experiência muito enriquecedora e o culminar da sua 

participação no projeto desde o sétimo ano de escolaridade. Como pessoas 

interessadas e conscientes dos problemas atuais da Humanidade 

consideram que a cidadania ativa, promovida pela Assembleia da República 

através de programas como o Parlamento do Jovens, é fundamental para o 

seu futuro. E como já alguém disse: “ Nunca somos demasiado pequenos 

para fazer grandes coisas” 

 

 
 

                                 Jornalista : Miguel Carpinteiro 

 

 

 


