
 

Mais 2˚ C parece pouco, mas pode 
mudar a vida na Terra 
“Alterações climáticas – Reverter o aquecimento global” foi o tema escolhido para 

mais uma edição do Parlamento dos Jovens do secundário . 

 

os passados dias 20 e 21 de maio deu-se início a mais uma edição do Parlamento dos 

Jovens do secundário. Vários jovens, deputados e jornalistas, de todo o país chegaram 

à Assembleia da República em representação dos diversos círculos eleitorais: os 18 

distritos de Portugal Continental; 2 círculos dos arquipélagos, Açores e Madeira; e ainda mais 2 

círculos, um deles que representava a Europa e outro fora da Europa.  

Após a chegada dos jovens e a sua receção deu-se início à primeira parte das reuniões das 

Comissões, que consistiu no debate, na generalidade e na especialidade, dos Projetos de 

recomendação aprovados nos diferentes círculos eleitorais, sob a orientação de Deputados da 

Assembleia da República em representação dos grupos parlamentares. Para tal, anteriormente, 

os círculos eleitorais foram divididos em quatro Comissões 

Enquanto isso, foi proporcionado aos jornalistas e aos professores acompanhantes dos alunos 

uma visita guiada ao Palácio de São Bento. Nessa visita teve-se a oportunidade de visitar 

variados espaços e conhecer um pouco da sua história, nomeadamente a Sala dos Passos 

Perdidos, a Escadaria Nobre, o Salão Nobre e a Sala das Sessões.  

A Sala dos Passos Perdidos funciona como sala de espera, ponto de encontro e é utilizada 

também pelos jornalistas para entrevistas a deputados. Desta, destacam-se as telas alusivas à 

História de Portugal, representativas de Viriato e da Convenção de Évora-Monte.  

A Escadaria Nobre dá acesso à Sala das Sessões e à Sala do Senado e as suas paredes estão 

decoradas com 6 pinturas, agrupadas em dois trípticos: um deles com os representantes do povo 

e o outro com as principais atividades do reino no século XV, a agricultura, a indústria e o 

comércio. 
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Sala dos Passos Perdidos Escadaria Nobre 



 

O Salão Nobre destina-se a receções oficiais, conferências e outras cerimónias. A sua decoração 

é, essencialmente, dedicada à temática da expansão marítima portuguesa, estando 

representados alguns episódios da mesma, como a tomada de Ceuta, Diogo Cão na foz do rio 

Zaire, Bartolomeu Dias a dobrar o Cabo das Tormentas, entre outros. 

Na Sala das Sessões é possível observar-se a mesa presidencial, a tribuna dos oradores, bem 

como as carteiras, ordenadas por bancadas simples viradas para a tribuna da presidência, nas 

quais se sentam os Deputados. Esta conta ainda com uma tribuna destinada à Comunicação 

Social e com as galerias destinadas ao público. É de destacar também a esculturas presentes 

alusivas à Lei e à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jornalistas tiveram ainda a oportunidade de assistir às reuniões das Comissões. Estas, após 

uma breve pausa, retomaram para a segunda parte, que consistiu na continuação do debate na 

especialidade, redação final do projeto de recomendação da Comissão e seleção das perguntas 

a apresentar no dia seguinte no Plenário aos respetivos Deputados da Assembleia da República. 

Na primeira Comissão o projeto de base eleito foi o do círculo eleitoral da Madeira, na segunda 

Comissão o de Coimbra, na terceira o de Viana do Castelo, e na quarta o de Santarém. A partir 

destes projetos de base eleitos em cada Comissão foram ainda feitas alterações, nomeadamente 

de fusão de duas medidas, eliminação e aditamento de outras. 

Assim, no final da tarde, cada Comissão tinha um projeto de recomendação que seria, 

posteriormente, apresentado no dia seguinte no Plenário.  

  

Salão Nobre Sala das Sessões 

Reuniões das quatro Comissões 



 

Depois de uma longa tarde de trabalho, os jovens deputados e jornalistas, bem como os seus 

professores acompanhantes, foram presenteados com um teatro. Este ocorreu na Sala do 

Senado e retratava a realidade de quatro adolescentes, que, tal como os espetadores do mesmo, 

enfrentam situações no dia a dia com as quais têm de ir aprendendo a lidar. 

Depois de um jantar ao ar livre, os jovens deslocaram-se aos seus respetivos hotéis e pousadas 

da juventude, onde puderam descansar de um longo dia e prepararem-se bem para o dia 

seguinte, que seria igualmente cansativo. 

No dia 21 de manhã, após a chegada de todos os estudantes à Assembleia da República, deu-se 

a abertura do Plenário, feita pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão. Este 

frisou que “Este tempo é um tempo de celebração (…) à volta de um tema que é o futuro da 

humanidade e do planeta” e que para si as palavras-chave são “solidariedade” e 

“responsabilidade”. Para além deste, estiveram ainda presentes o Presidente da Comissão da 

Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, e o Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, 

José Mendes. O primeiro sublinhou que “As alterações estão a acontecer a uma velocidade 

nunca antes vista”, ideia sustentada também por José Mendes que refere que “O tema que foi 

escolhido para o Parlamento dos Jovens é o desafio do século” e faz ainda uma referência à 

encíclica do Papa Francisco: “É importante ouvirmos o grito da Terra, mas também o dos 

povos.”. 

Após esta intervenção, foi dada a oportunidade às quatro Comissões de realizarem as 3 questões 

que cada uma tinha preparado no dia anterior aos Deputados da Assembleia da República. 

Estiveram presentes 6 Deputados: Margarida Mano, do PSD; Porfírio Silva, do PS; Luís Monteiro, 

do BE; Ilda Araújo Novo, do CDS-PP; Ana Mesquita, do PCP; e Heloísa Apolónia, do PEV. As 

questões, de um modo geral, tiveram como principais temas a problemática do ambiente, o 

ensino português e a importância dos jovens e da sua atividade política. 

No final das perguntas aos Deputados, os jornalistas puderam entrevistar alguns dos Deputados 

na Sala dos Passos Perdidos. À questão “Os incêndios são um problema que afeta Portugal ano 

após ano. Que falhas identifica na preservação e resolução do problema dos incêndios?”, o 

Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro respondeu que “O facto de estruturalmente 

termos uma floresta de monocultura faz com que os incêndios se propaguem de uma forma 

brutal” e que “Ao contrário de muitos países da Europa, temos muito poucos bombeiros 

profissionais”. Acrescentou ainda que “É necessário assegurar o funcionamento do SIRESP, 

nomeadamente torná-lo público”. 

Enquanto os jovens deputados foram debatendo o projeto de recomendação para a Assembleia 

da República, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, deu uma 

conferência de imprensa para os jornalistas das diversas escolas. Várias foram as perguntas 

feitas, como “O que considera que este projeto é?”, à qual respondeu: “Como Deputado, 

considero que o Parlamento dos Jovens é muito interessante e muito entusiasmante.”. Algumas 

das questões estiveram bastante direcionadas para o ensino, nomeadamente “O que considera 

que a educação dá ou pode dar?”, sendo que este considera precisamente que “A principal 

valência que a educação pode oferecer é dar-te autoconfiança para poderes ser o que 

quiseres.”, e reforçou ainda: “Vocês devem seguir aquilo que gostam mais!”. Outra questão 

relacionada com este tema foi “Considera que são feitas ações de sensibilização suficientes, 

tanto aos educandos como aos próprios encarregados de educação?”. O Deputado não hesitou 

em responder que “A esperança dos educadores é que vocês vão para casa e possam influenciar 

as vossas famílias.”. 



 

  

Após uma merecida pausa para almoçar, os deputados e os jornalistas voltaram à Sala das 

Sessões, onde se deu continuidade ao debate iniciado naquela manhã. Concluído o debate, deu-

se então início à votação final global da Recomendação, e, terminada a votação, o representante 

de cada círculo eleitoral teve a ocasião de se poder expressar uma última vez, explicitando a 

importância que este projeto teve para si.  

Depois de dois árduos dias de trabalho, muita discussão e argumentação, é visível nas palavras 

dos estudantes que este foi um projeto que os fez crescer pessoalmente e que todos os debates 

e divergências de opiniões fizeram com que fosse possível chegar a um projeto de 

recomendação cuidado.  

 

Desta forma, os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Secundário 

recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas: 

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. 

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.    

Conferência de imprensa com o Deputado Alexandre Quintanilha 



 

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 energia e perseverança dos alunos mostrou que ainda existem jovens com vontade e força 

suficientes para tornar não só o país como também o mundo num lugar melhor. 

Votação final global da Recomendação 

Cheila Tomás Marques 
Externato de Penafirme 


