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ELEIÇÕES NA ESCOLA 

 

 

 

  

 

 

 

 

Escola Projeto da Escola Secundária de Pombal 

Exposição de 

motivos 

Concordamos que é dever comum cuidarmos da casa de todos. Entendemos que os esforços levados a cabo 
pelas autoridades e pelos indivíduos são bem-intencionados, porém, insuficientes e ineficazes na 
contenção do aquecimento global e nas consequentes alterações climáticas. Cabe a cada um de nós 
ambicionar uma alteração de comportamentos. Tomamos assim a iniciativa de avançar, pois o difícil é 
começar. Neste sentido, e compartilhando uma preocupação ambiental consciente, as nossas medidas 
incidem em aspetos característicos específicos do paradigma nacional. Pretendemos esclarecer que, apesar 
de objetivamente focarmos os esforços na realidade do país em que vivemos, as medidas têm alcance 
global, podendo ser aplicadas difusamente pelo planeta. Conformismos não resolvem a situação que 
criámos! Vamos, proactivamente, inverter o percurso definido! De cada um de nós, para cada um de nós! 
Para que o Futuro exista! 

Medida 

proposta 1.: 
Conceder benefícios fiscais às empresas criadoras de biomassa e subsídios aos proprietários dos terrenos. 
Deste modo as empresas e os proprietários dos terrenos  aumentariam a produção deste tipo de energia. 

Medida 

proposta 2.: 
Expandir o uso de e-manuais durante o ensino escolar. 

Medida 

proposta 3.: 
Promover formas de utilização de energias renováveis de aquecimento das casas e da água nelas 
consumida 

Fase Escolar- o começar… 

Tudo começou em novembro com a formação de listas 
concorrentes à Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens. 
Tema a debater: “Alterações climáticas – Reverter o 
aquecimento global”. Apresentaram-se a concurso na 
Escola Secundária de Pombal três listas. Os alunos 
concorrentes reuniram-se para debater as mais diversas 
ideias acerca do tema proposto. Geraram-se conversas 
acesas, dada a atualidade do tema e a quantidade de 
questões que não podem ser esquecidas quando o 
abordamos. Tivemos ainda a oportunidade de fazer 
debates com especialistas no tema e com o deputado 
Heitor de Sousa. 

Após uma aguerrida campanha, o ato eleitoral. Através 
deste foram eleitos os vinte e quatro deputados para a 
Sessão Escolar. 

A Sessão Escolar foi um momento alto em todo este 

processo. Nela se debateram as medidas propostas pelas 

três listas participantes e procedeu-se de forma 

consensual à votação das medidas constituintes do 

Projeto de Recomendação da Escola para a Sessão 

Distrital. Nesta Sessão foram também eleitos para 

representar a Escola na Sessão Distrital, em Leiria, os 

deputados Pedro Afonso Santos e Francisco Pinto. 



Parlamento dos Jovens 2018/2019 - “Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No dia 12 de março, os deputados eleitos nas sessões 

escolares, de todas as escolas do distrito, deslocaram-se ao 

Instituto Português da Juventude de Leiria, com o objetivo de 

defenderem os seus Projetos de Recomendação.  Todos 

tinham a ambição de chegar à fase nacional, mas estavam 

conscientes de que o importante naquele dia era elaborar o 

melhor Projeto de Recomendação a ser levado à fase 

seguinte, a Sessão nacional. As rivalidades eram muitas, mas 

apesar disso, o ambiente de cooperação e convivência 

predominaram e tornaram esta sessão num momento 

inesquecível. 

Após a discussão dos vários Projetos de Recomendação das 

escolas, procedeu-se à votação de um deles para ser 

discutido na especialidade.  

Por fim, chegou-se ao Projeto de Recomendação do Distrito. 

Passou-se depois à votação das escolas para representar o 

distrito de Leiria. Aí os nervos estavam à “flor da pele”. Todas 

queriam ser as eleitas. Nenhum deputado queria perder a 

oportunidade de ir à Casa da Democracia.  

Resultado: Foram eleitas a Escola Secundária de Pombal, a 

Escola Secundária de Mira de Aire e a Escola Secundária de 

Porto de Mós.   Foi difícil conter a emoção! 

Fase Distrital 

   DEPUTADOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DO DISTRITO DE LEIRIA 

1. 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. 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. 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. Melhorar a eficiência do sistema de reciclagem português, baseando-se no modelo sueco. 

5. 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. 
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A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 

decorreu na Assembleia da República em dois 

dias, 20 e 21 de maio: o primeiro destinou-se às 

reuniões das Comissões e no segundo decorreu a 

Sessão Plenária. 

No dia 20 de maio, ao chegar ao Palácio de S. 

Bento, deputados, professores e jornalistas 

fizeram a credenciação e, logo de seguida, 

deram-se início aos trabalhos das reuniões das 

Comissões. 

Nestas Comissões constituídas por cerca de seis 

círculos eleitorais diferentes, foram debatidos, na 

generalidade e na especialidade, os Projetos de 

Recomendação previamente aprovados.  Sob 

orientação de Deputados da Assembleia da 

República, em representação dos Grupos 

Parlamentares, cada Comissão, após debates 

intensivos, aprovou um Projeto e três perguntas 

a dirigir a deputados de diferentes partidos no dia 

seguinte na Sessão Plenária.  

Estiveram também presentes os jovens 

jornalistas das escolas, que durante os dois dias 

andavam a circular pela Assembleia da República 

com o objetivo de elaborar depois uma 

reportagem que mostrasse toda a riqueza desta 

experiência. 

 

Sessão Nacional 

Terminados oficialmente os trabalhos das Comissões, foi redigido o Projeto Final para 

ser debatido no dia seguinte. Seguidamente deu-se início ao Programa Cultural. Este 

decorreu na Sala do Senado. Todos se puderam deliciar com a apresentação de uma 

divertida peça de teatro. 

 Depois deste momento lúdico o merecido jantar. 

 Foi um dia trabalhoso, mas proporcionou momentos de lazer e felicidade a todos os 

participantes.  

Terminado o dia, as escolas foram divididas por diferentes hotéis de Lisboa para 

descansarem e se prepararem para o dia seguinte. 

 

                               COMISSÃO DE TRABALHO 

       CÍRCULO DE LEIRIA NA COMISSÃO DE TRABALHO 
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2º dia – Sessão Plenária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dia começou pelas 10h com a abertura solene do 

Plenário pelo Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Jorge Lacão.  

Após uma breve intervenção de cada um dos 

deputados presentes em representação dos diversos 

partidos, seguiu-se o momento de perguntas aos 

mesmos. Estiveram presentes os Srs. deputados 

Margarida Manda (PSD), Porfírio Silva (PS), Luís 

Monteiro (BE), Ilda Novo (CDS-PP), Ana Mesquita 

(PCP) e Heloísa Apolónia (PEV).  As perguntas 

colocadas incidiram principalmente no futuro do 

ambiente assim como o que está a ser feito a nível 

nacional para o proteger e preservar.  

Enquanto decorria o debate das medidas a integrar o 

Projeto de Recomendação Final a fazer à Assembleia 

da República, os jornalistas presentes dirigiram-se à 

Sala dos Passos Perdidos, para aí, entrevistarem os 

deputados anteriormente presentes na sala. Depois 

do momento das entrevistas seguiu-se uma 

conferência de imprensa com o Presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha. Este falou-nos do seu percurso 

académico e deixou-nos tempo para cada jornalista 

lhe fazer perguntas. 

 SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA 

               CIRCULO ELEITORAL DE LEIRIA 

                 SORRISO NOS LÁBIOS 
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 MOMENTOS ALTOS DE PARTICIPAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

Edição 2018/2019, 

20/21 de maio, Assembleia da República 

Repórter:  Carolina Silva Milheiro 

Escola Secundária de Pombal 

Após o almoço, iniciou-se o debate na especialidade e aproximava-se a proposta final do 

Projeto.  

Houve intervenções muito pertinentes e cada um de nós pode desfrutar de um debate 

consciente e enriquecedor.  

Dois dias de muito trabalho e com um sentimento de dever cumprido! Ficarão para 

sempre na nossa memória! 

Obrigada Equipa Parlamento dos Jovens, Professores Coordenadores nas Escolas e a 

todos aqueles que tornaram este projeto possível. 

 

Nota: Para os mais curiosos fica aqui o link do Projeto de Recomendação aprovado na Sessão Plenária e 

entregue à Assembleia da República 

http://www.jovens.parlamento.pt/2018_2019/docs/recomendacao-aprovada-sessao-secundario.pdf   

http://www.jovens.parlamento.pt/2018_2019/docs/recomendacao-aprovada-sessao-secundario.pdf

