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REPORTAGEM PARLAMENTO DOS JOVENS  

Três estudantes da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, 

do Porto Santo, participam na sessão nacional do Parlamento Jovens, que se 

realizou em Lisboa, nos dias 20 e 21 de maio de 2019.  

Segundo o compromisso do Acordo de Paris, em 2015, pode parecer pouco, mas mais 2 

graus celsius podem mudar substancialmente a vida na Terra. Esta foi a ideia principal 

para o cartaz do Parlamento dos Jovens 2019, que mostra um cenário devastado pela 

seca e pelo calor, que dizima e destrói o nosso Planeta. Sensibilizar para a proteção da 

nossa "casa", o único planeta habitado no Sistema Solar é o foco principal deste projeto 

que culmina numa sessão nacional no Palácio de São Bento. Este importante projeto 

envolve a Assembleia da República e a sua Comissão Parlamentar de Educação e 

Ciência, as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, o Governo da 

República e o seu Ministério da Educação, como também os dois Governos Regionais dos 

Arquipélagos dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas e ainda o Instituto Português do Desporto e da Juventude, sob 

a chancela da União Europeia.   

O Parlamento dos Jovens visa essencialmente incentivar o interesse dos jovens pela 

participação cívica e política, bem como é também um importante contributo para a 

resolução de questões que afetam o presente e o futuro individual e coletivo, dos jovens, 

fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político. Outro dos objetivos 

deste projeto da Comissão Parlamentar com competência na área da educação visa 

dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da 

Assembleia da República, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses e por último visa incentivar as capacidades de argumentação na defesa 

das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da 

maioria. 

"Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global" foi o mote em debate na 

presente edição 2018/2019, que juntou, na Assembleia da República, alunos de escolas 

de todo o país, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira e do círculo fora da 

Europa. Neste projeto inscreveram-se quatrocentas e setenta e quatro escolas (474) do 

Ensino Secundário, tendo participado na sessão nacional sessenta e cinco (65) escolas. 

Em termos de alunos, nas sessões de escolas registaram-se 68 645 votantes. Na sessão 

nacional, estiveram presentes 58 jornalistas (alunos) do Ensino Secundário e 130 

deputados eleitos (alunos).  

A Região Autónoma da Madeira foi representada, na Sessão Nacional, por três escolas, 

nomeadamente, EBS Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, EBS de Santa Cruz e a Escola 

Secundária Francisco Franco. Em representação da escola, do Porto Santo, participaram 
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como deputadas eleitas, as alunas Mariana Correia e Beatriz Ornelas. Como jornalista 

participou o aluno Gonçalo Peixe.  

Este projeto iniciou-se, numa primeira 

fase, localmente, a nível de escola, 

onde os alunos da EBS Prof. Dr. F. de 

Freitas Branco, começaram por 

debater o tema "Alterações 

Climáticas – Reverter o Aquecimento 

Global" e seguidamente, passou-se à 

eleição dos deputados à Sessão 

Escolar. Nesta fase, foi também 

aprovado o Projeto de 

Recomendação da Escola, bem como 

foram eleitos os deputados, Mariana 

Correia, Beatriz Ornelas e Gonçalo Peixe à Sessão Regional. Nesta sessão foi, ainda, 

eleita como deputada suplente, Margarida Ferreira. Sara Correia foi a aluna escolhida 

entre os seus pares para a missão de jornalista.  

O Projeto de Recomendação da Escola do Porto Santo assenta num ideal de vida que 

se possa viver num mundo melhor e menos poluído. Assenta ainda na constatação que 

temos vindo a assistir a uma destruição massiva do nosso planeta colocando em risco as 

gerações futuras. A nossa Escola julga que a Região Autónoma da Madeira pode dar 

esse contributo através de pequenas medidas substantivas que posteriormente poderão 

ser extrapoladas para outras regiões.  

A utilização de energias renováveis é uma das soluções apontadas. Torna-se 

sobejamente evidente que as alterações climáticas resultam da forma direta da 

utilização massiva, por parte do ser humano, dos combustíveis fosseis e da proliferação 

dos gases nocivos responsáveis pelo efeito de estufa no nosso planeta. Daí que se torna 

imperioso e urge novas medidas e orçamentos centrados nestas políticas responsáveis de 

sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Julgamos que todos juntos, com 

cooperação e empenho dos povos podemos mudar as atuais políticas que colocam em 

risco o Planeta Terra.  

Terminada a fase a nível de escola, seguiu-se a segunda fase, a sessão regional, que se 

realizou entre os dias 18 de fevereiro a 19 de março, cujo foco central foi 

fundamentalmente proporcionar a todas as escolas a vivência de uma sessão 

parlamentar com uma metodologia de debate semelhante à da Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens. Deste modo, a Escola Básica e Secundária Prof. Dr. F. F. Branco 

apresentou três medidas que foram levadas à sessão regional da Madeira.  
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Nesta sessão regional, realizada na cidade do Funchal, os alunos/deputados 

debateram e aprovaram o Projeto de Recomendação do círculo, bem como elegeram os 

deputados à Sessão Nacional e o porta-voz do círculo regional. Importa frisar que o 

projeto de recomendação da nossa escola foi o eleito, com vinte votos, sendo que duas 

das três medidas não sofreram qualquer alteração, nomeadamente: 

1. Instalar painéis solares em edifícios públicos, em fase de construção ou com um 

projeto futuro, sendo os mesmos subsidiados pelo Governo; 

2. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação no sentido de criar 

condições de investigação e aplicação de novas soluções ambientais; 

No projeto de recomendação final do círculo da Madeira foram adicionadas três novas 

medidas, eleitas pelos deputados. No círculo da Madeira, os deputados recomendaram, 

então, à Assembleia da República, através do seu projeto de recomendação, a adoção 

de diversas medidas, além das duas anteriores: 

3. Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos diversos 

sectores económicos que não cumpram com as boas práticas ambientais 

estipuladas por Lei; 

4. Promover campanhas eficazes de reflorestação, assim, como criar um novo plano 

de ordenamento florestal; 

5. Criar um sistema, por parte das Autarquias, capaz de promover projetos que 

incentivem os seus munícipes a preservar o meio ambiente, bem como os recursos 

naturais; 

Acresce referir que o projeto de 

recomendação da Sessão Regional da 

Madeira foi realizado e aprovado a 26 de 

fevereiro de 2019, já com a presença dos 

três deputados do Porto Santo.  

Por fim, realizou-se a sessão nacional nos 

dias 20 a 21 de maio de 2019, na capital 

do território Português. Em Lisboa, o grupo 

teve a sensação de dever cumprido, no que 

concerne à sessão regional, porque o 

mesmo esteve focado no objetivo de apresentação das medidas, pelo que foi um motivo 

de orgulho para todos. Importa referir que o grupo do Porto Santo esteve 

representeado pelo professor do projeto, Carlos Silva, as duas deputadas Beatriz 

Ornelas e Mariana Correia e, por fim o jornalista, Gonçalo Peixe.  



 
PORTO SANTO PRESENTE EM SESSÃO NACIONAL DO 

PARLAMENTO JOVENS 

 

Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global - Reportagem Parlamentos dos Jovens 
Gonçalo Peixe | EBS Prof. Dr. Francisco de F. Branco| Porto Santo, 18 junho de 2019 | peixe.goncalo@gmail.com 

 

Chegados a Lisboa os elementos da comitiva do Círculo da Madeira, aproveitaram o 

tempo livre antes das sessões, no dia 19 de maio, para visitar os jardins do Museu 

Calouste Gulbenkian e limar as últimas arestas do projeto. No hotel, terminaram o dia 

refletindo, em reunião, sobre a abordagem a ter na sessão nacional.  

Foi com enorme entusiasmo, que chegaram ao grande dia de conhecer e visitar a 

Assembleia e Plenário. Todos foram recebidos com grande alegria e organização. A 

guia, Paula Cristina, explicou os pormenores, os detalhes, os motivos, os cantos e os 

recantos do Palácio de S. Bento, com uma acentuada paixão que cativou, todos os 

elementos da comitiva, do princípio ao fim desta experiência e que fez acreditar, que 

tudo tem uma história. Estavam no Parlamento Nacional, onde se discutem e vivem os 

problemas da nação. Esta experiência foi diferente de todas as outras anteriores, pois 

foram feitas amizades, por aqueles dias.  

Jovens de todo o país, estavam ali, com o mesmo propósito do grupo do Porto Santo. 

Discutir um importante tema como as alterações climáticas.  

Uma das mais-valias destes projetos é, sem sombra de dúvida, as relações que se 

estabelecem, com os pares e até mesmo com os professores. Um dos temas de conversa 

foram sobre as origens dos alunos, da sua terra natal e do meio de transporte utilizado 

para chegar ao Parlamento. No próprio hotel, partilharam um quarto com outros 

colegas do mesmo círculo eleitoral. 

O dia 20 foi marcado pela primeira parte das diversas reuniões de comissões, para 

debate na generalidade e especialidade dos diversos projetos de recomendação 

aprovados nos círculos eleitorais. Estas reuniões foram orientadas pelos deputados da 

Assembleia da República em representação dos grupos parlamentares. Foi feita ainda 

uma visita guiada, aos jornalistas, ao Palácio de São Bento, nomeadamente, a Sala dos 

Passos Perdidos. Seguiu-se a continuação do debate na especialidade e a redação final 

do projeto de recomendação da Comissão e escolha das perguntas a apresentar no 

Plenário.  

O culminar deste projeto, deu-se no dia 21 de maio de 2019, com a chegada das 

delegações e a abertura solene do Plenário, através do seu Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Jorge Lacão.  

O período de perguntas aos deputados da Assembleia da República foi uma fase de 

especial interesse para os jornalistas. Parecia mesmo a valer. Foram feitas perguntas, 

debatidas na segunda parte das reuniões das comissões, aos grupos parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e ao PEV. A meio da manhã deu-se o debate da 

Recomendação à Assembleia da República sobre o tema, seguido de conferência de 

imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, 
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que foi especialmente destinada aos jornalistas das escolas. Alexandre Quintanilha é um 

físico português de renome internacional e antigo professor no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar. Foi um momento único, porque o discurso e as respostas aos 

"jornalistas" do presidente da comissão foi carregado de histórias e emoções da sua 

vida. Marcou bastante, porque apesar da sua idade, conseguiu captar a atenção de 

todos os jornalistas.  

Na parte da tarde, os trabalhos foram concluídos com o debate e votação final global 

da Recomendação e encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens pela 

coordenadora do grupo de trabalho, Margarida Balseiro Lopes. No documento final 

aprovado onde estão plasmadas as vinte medidas finais, constam as medidas 

aprovadas na 1.ª comissão, na qual as deputadas do Porto Santo fizeram parte, 

nomeadamente, a primeira, terceira, sétima e décima medidas. 

Foi com grane satisfação e orgulho que a 

comitiva da EBS Prof. Dr. F. F. Branco 

participou neste projeto que proporcionou 

algo único e diferente. Foi também com 

satisfação que um dos membros da 

comitiva do Porto Santo, Gonçalo Peixe, 

encarou a sua missão, tanto como 

deputado, na sessão regional, e como 

jornalista, na sessão nacional. Um projeto 

de louvar que permite o encontro com 

colegas de todos os cantos do país, na casa 

da democracia portuguesa, para debater 

um dos temas mais importantes da 

atualidade, nos países mais desenvolvidos. 

Tão importante, como a capa da revista Time, que retrata o Secretário-Geral da 

Nações Unidas, António Guterres, com o título "Our sinking planet", na costa de Tuvalu. 

Estes assuntos são tão sérios e importantes pois são discutidos no âmbito da ONU e até 

no G7. Neste projeto, também se discutiu e debateu-se assuntos sérios, que serão, 

agora, recomendados à Assembleia da República. Segundo apuramos junto da comitiva 

do Porto Santo, "valeu a pena!" 

Porto Santo, 18 de junho de 2019, EBS Prof. Dr. Francisco de F. Branco 

 

 

Gonçalo Peixe 


