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O Parlamento de 

Jovens tem três 

sessões: 

 

- Sessão Escolar 

- Sessão Distrital 

- Sessão Nacional 
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Na Escola Secundária de Porto de Mós apresentaram-se duas listas candidatas: a Lista A e a Lista B, constituídas 

por alunos do 11º e 12º anos. A campanha foi feita, sobretudo, nas redes sociais, de uma forma dinâmica e de 

forma a chegar ao maior número de alunos. As eleições realizaram- se no dia 15 de janeiro, sendo que a lista A 

venceu essas mesmas eleições, que determinaram o número de deputados de cada lista que estariam na sessão 

escolar. Na sessão escolar houve uma certa tensão na discussão das medidas, tentando-se sempre convergir ideias 

de maneira a que estas mesmas medidas escolhidas para o projeto de recomendação da escola fossem as 

melhores possíveis para tentar ser o projeto de recomendação vencedor na sessão distrital. Desta sessão escolar 

foram escolhidos como deputados efetivos Miguel Rosário e Alexandre Jorge e Gabriel Amado como deputado 

suplente.  

 

 

 

À semelhança do que acontece na sessão nacional, 

primeiro houve um período de perguntas a um deputado, 

neste caso, o deputado Pedro Pimpão, presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos. 

O deputado respondeu a todas as perguntas, alongando-

se um pouca na resposta das mesmas devido à sua 

tentativa de esclarecer as questões de forma mais 

completa possível. Este período foi realmente 

interessante, pois podemos perceber a perspetiva de um 

deputado em relação a este problema tão grave que é o aquecimento global e também perceber o que o 

Parlamento está a fazer e a discutir para tentar travar este problema. 

De seguida decorreu o Debate dos Projetos de Recomendação e votação na Generalidade. Infelizmente, o projeto 

de recomendação da Escola Secundária de Porto de Mós não foi eleito, tendo ficado em 3º lugar, o que é um bom 

resultado, tendo em conta as 25 escolas presentes. Na parte da tarde, houve o Debate e votação na Especialidade.  

 

Nesta fase, que serviu para votar as medidas que fariam parte do projeto de recomendação do círculo eleitoral 

de Leiria, foi aprovado o seguinte projeto de recomendação:  

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. 

 

SESSÃO ESCOLAR 

SESSÃO DISTRITAL 
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De seguida seguiu-se a votação nas três escolas que iriam à Sessão Nacional. 

Assim, foram apurados em primeiro lugar os alunos da Escola Secundária de Mira de Aire: Mafalda Amendoeira e 

Tomás Boucinha, em segundo lugar os alunos da escola de Pombal: Pedro Santos e Francisco Pinto e em terceiro 

lugar os alunos da Escola Secundária de Porto de Mós: Alexandre Jorge e Miguel Rosário. Os deputados suplentes 

das respetivas escolas, Miguel Carpinteiro, Carolina Milheiro e Gabriel Amado, que iriam ser os jornalistas das 

respetivas escolas na sessão nacional. Para além disto, Miguel Rosário foi eleito o porta-voz deste círculo eleitoral, 

elevando ainda mais esta gloriosa sessão distrital, que demonstrou bem a excelente capacidade dos alunos do 

AEPMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 20 de maio, embarcámos naquela que seria uma das experiências mais incríveis das nossas vidas, um par 

de dias em que podíamos ter a noção do trabalho efetuado pelos deputados. 

Chegámos ao Palácio de São Bento por volta das 13h num autocarro em que seguiam vários círculos eleitorais. De 

seguida, fomos calorosamente recebidos pelo staff, e recebemos as nossas creditações. Após recebermos as 

creditações, fomos organizados em comissões, nas quais, neste primeiro dia, os deputados iriam debater na 

generalidade e na especialidade os projetos de recomendação dos diversos círculos eleitorais, à semelhança do 

que ocorreu na sessão distrital, com a particularidade que neste caso a mesa era presidida por deputados da 

Assembleia da República, em representação dos grupos parlamentares.  

Enquanto os deputados se encontravam neste debate, nós, os jornalistas, fomos realizar uma visita guiada ao 

Palácio de São Bento, na qual pudemos ver as mais belas obras de arte presentes, pudemos entrar pela primeira 

vez na Assembleia da República e percebemos o seu funcionamento. 

Após um lanche partilhado entre deputados, jornalistas e professores, voltámos às salas das comissões para dar 

continuidade ao debate e também para a seleção de perguntas a apresentar aos deputados no dia seguinte, no 

plenário. Após este longo dia podemos presenciar uma bela peça de teatro.  

Despedimo-nos das nossas funções neste primeiro dia com um 

saboroso jantar. Felizmente, valeu a pena esperar! 

No segundo e último dia chegámos cedo ao Palácio, onde Jorge 

Lacão, vice-Presidente da Assembleia da República começou por 

abrir solenemente o plenário, juntamente com a mesa eleita, cujos 

elementos eram os seguintes: António Pato, presidente da Mesa, 

Tiago Martinez, vice-presidente da mesa, Nuno Gomes e Maria 

Carlota Fonseca, secretários da mesa.  

 

SESSÃO NACIONAL 
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Num discurso longo, mas apaixonante, Jorge Lacão destacou o impacto que as alterações climáticas terão no 

futuro e a importância que jovens como nós teremos, num futuro em que este será o principal desafio do dia a 

dia. Tanto ele, como Alexandre Quintanilha e José Mendes, destacaram a importância deste projeto que é uma 

oportunidade fantástica para os jovens e José Mendes referiu ainda os planos ambiciosos do governo, tal como a 

neutralidade em carbono em 2050. 

De seguida realizaram se as perguntas aos deputados: 

Ana Mesquita, do grupo parlamentar do PCP; Luís 

Monteiro, do grupo parlamentar do BE, Margarida 

Mano, do grupo parlamentar do PSD; Porfírio Silva, 

do grupo parlamentar do PS; Ilda Araújo Novo, do 

grupo parlamentar do CDS-PP e Heloísa Apolónia, do 

grupo parlamentar do PEV. 

Seguiu-se o debate da recomendação à Assembleia 

da República sobre o tema, ou seja, o debate sobre o 

projeto de recomendação final, que seria entregue à 

Assembleia da República.  

No decorrer deste debate os jornalistas tiveram a 

oportunidade de falar com os deputados na sala dos Passos 

Perdidos e perguntar-lhes todo o tipo de questões que 

entendessem, antes de terem uma conferência de imprensa 

com Alexandre Quintanilha, que respondeu a todos as 

perguntas que lhe foram colocadas e que reafirmou que nós, 

adultos do futuro e conscientes dos problemas ambientais que 

passamos temos o dever de passar esta mensagem a todas as 

pessoas, sobretudo a pessoas que não tenham a mesma 

informação que nós. Neste período mais informal todos os 

deputados tiveram um grande à vontade connosco, o que nos 

deixou mais confiantes e descontraídos para lhes fazermos as 

nossas perguntas.  

Na parte da tarde continuou-se com o debate, no qual 

ocorreram alguns incidentes que dificultaram o trabalho da 

mesa, mas que foram bem resolvidos pela mesma, 

demonstrando a sua capacidade de realizar um trabalho sério 

e digno de uma Assembleia da República. 

Por fim, num longo e demorado processo, procedeu-se à votação final do Projeto de Recomendação. O projeto 

final de recomendação é o seguinte: 

1. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de reunir o maior apoio à 

investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos financeiros do Estado, de forma a 

que parte do capital utilizado em certas áreas seja para criar um fundo de investigação científica na área do 

ambiente e alterações climáticas.  

2. Promover concursos nacionais que visem o desenvolvimento de investigação, nomeadamente relacionados 

com temas como a agricultura celular, o aproveitamento de energia das ondas marítimas e baterias de flúor 

para os carros elétricos.  

 “Todos os países têm de rumar no mesmo 

caminho no que diz respeito a este 

problema, apesar de países como os EUA 

não estarem a respeitar os acordos 

cumpridos, como o Acordo de Paris e não 

estarem a combater as alterações 

climáticas acho que Portugal e, 

nomeadamente, a União Europeia devem 

dar o exemplo e liderar esta luta, porque se 

a União Europeia o fizer eu acredito que os 

outros países se irão juntar.” - palavras de 

Heloísa Apolónia quando questionada sobre 

o poder de países como Portugal no combate 

ao aquecimento global quando há países, 

como os EUA, que não estão a encarar este 

problema. 

 



 

P
ág

in
a5

 

3. Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos diversos setores económicos que não 

cumpram com as boas práticas ambientais estipuladas por lei. 

4. Melhorar a gestão territorial, incentivando a reflorestação através de espécies autóctones e, aquando da 

limpeza dos terrenos florestais, definindo quotas mínimas de entrega de resíduos a empresas de produção de 

biomassa.  

5. Renovar o transporte: requalificar, reabilitar (quer ao nível de preço quer ao nível de veículos), fiscalizar e 

aumentar o número de veículos de transporte público, tornando-os “verdes” e acessíveis, a par da renovação 

e diminuição da frota estatal com vista à verdadeira revolução ecológica do transporte.  

6. Baixar a taxa do IVA de produtos avulso e aplicar uma taxa adicional a produtos embalados com várias 

camadas de materiais plásticos, de modo a diminuir o uso e a produção de plástico, não ultrapassando, assim, 

as necessidades básicas do seu acondicionamento.  

7. Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo doméstico, bem como 

produção de energia limpa, com recurso a equipamentos mais eficientes e substituição gradual do consumo de 

energias fósseis, com apoio estatal, tal como a diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos 

de forma sustentável e em equipamentos de produção de energia limpa. 

 8. Reformular o imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa, aumentando as taxas de uma forma 

progressiva, em função das quantidades emitidas, e aplicar esta medida a todos os setores, nomeadamente, ao 

da agropecuária. 

 9. Utilizar as receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que ultrapassem os limites de emissão 

de gases com efeito de estufa, para gerar incentivos económicos a laboratórios de investigação na área da 

proteção do ambiente. 

 10. Criar o projeto “CO2” menos com o objetivo de diminuir, em proporção, a emissão do CO2 nas empresas, 

em Portugal, por exemplo, através da proibição da cedência de quotas da poluição, diminuindo, assim, a 

quantidade legal de GEE emitidos para a atmosfera segundo os Decretos-Leis n.os 39/2018, de 11 de junho, e 

91/2017, de 28 de julho. 

 

A sessão foi encerrada por Margarida Balseiro Lopes, 

deputada do PSD e coordenadora do Grupo de 

Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de 

Educação e Ciência. Margarida realçou a importância 

deste projeto e a oportunidade única que é estar na 

Assembleia da República a representar a escola e o 

distrito. 

Terminámos a sessão Nacional com uma enorme salva 

de palmas, para todos nós, deputados e jornalistas 

que tanto tempo investimos neste projeto único e 

para todos aqueles que nos acompanharam ao longo 

desta experiência, principalmente os professores e as 

direções das Escolas que nos concederam e apoiaram 

nesta oportunidade. 
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Saímos do Parlamento com um sentimento de que a mudança para uma sociedade sustentável poderá ser 

efetivamente feita por nós, jovens que estiveram presentes, mas também de toda uma geração que tem de 

suportar um fardo enorme deixado por gerações anteriores que não tinham a preocupação ambiental que hoje 

nos é incutida desde crianças. 

Saímos do Parlamento com a esperança e com a confiança que não estamos sozinhos a lutar contra uma catástrofe 

ambiental que poderá conduzir ao fim dos tempos do ser humano. 

Partimos juntos com a missão de passar esta mensagem que foi aprendida ao longo de todas as sessões e sei que 

tudo faremos para que este planeta, que é de todos os nossos antepassados e que é nosso agora, seja também o 

planeta para as nossas futuras gerações. 

 

 

 

 

Jornalista: Gabriel Amado 


