
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Reverter o aquecimento global



O segredo está na tua calma, RESPIRA MAIS DEVAGAR...

“Para evitar o cenário que já se faz sentir, as emissões de dióxido de carbono terão que cair 45% até 2030”

• Desde o início da revolução industrial do século XVIII, até aos dias de hoje, o
planeta enfrenta alterações do seu clima derivado ao aumento da libertação de
gases com efeito de estufa que, acabam por aumentar a capacidade da
atmosfera reter o calor, aumentando assim, consequentemente, a temperatura
média global que, em pouco mais de 10 anos, pode subirr cerca de 2ºC tornando
a vida na terra quase inabitável para muitas espécies nossas conhecidas hoje
em dia!.

• Os jovens que se foram apresentando ao longo dos demais meses de
preparação traziam todos o mesmo objetivo: tentar evitar a propagação deste
problema que parece afetar cada vez mais pessoas mas, para além disso, tentar
chamar a atenção dos adultos de que também NÓS estamos a sofrer as
consequências, podendo assim ajudar na procura para uma solução deveras
eficaz.

• Foi com essa reflexão que o Colégio Internato dos Carvalhos decidiu investir,
uma vez mais, na procura de uma solução partindo dos jovens, tendo eu ainda
que agradecer ao governo português por dar voz às pessoas que realmente vão
sentir as consequências dos nossos atos devastadores de hoje, os Jovens.



Sessão escolar - Só mais 12 anos!
“´Nós temos 12 anos para salvar o planeta', sentencia a ONU”

• Quando tive a oportunidade de participar na sessão escolar, fiquei deslumbrado
por ver tantos jovens, a tentar arranjar soluções para resolver um problema tão
grave como as alterações climáticas. A verdade, é que cada vez mais,
precisamos de perceber a necessidade de criar soluções.

• A melhor parte da sessão escolar foi ouvir as diversas medidas que as listas
tinham pensado. Era inevitável termos de escolher apenas três ideias, em virtude
de ser impraticável um número superior a este. Eu tive a oportunidade de
defender algumas, sendo que duas delas foram escolhidas para a sessão
distrital – “Utilização de papel reciclado para a elaboração de fichas de
trabalho e avaliação”; “Atribuição de benefícios fiscais às fábricas que
trabalhem com energias renováveis.”

• Após a discussão das medidas, tinha chegado a hora de escolher, de entre os
vários jovens que se destacaram, aqueles que iriam ter a chance de representar
a escola, mas mais do que isso, as ideias retiradas dos nossos colegas, na
sessão distrital. E assim, fui o terceiro mais votado, sendo deputado suplente na
sessão distrital e Wendy Moreira e Iolanda Barbosa as mais votadas,
comparecendo na sessão distrital como deputadas efetivas.

• Com esta primeira etapa realizada, dirigimo-nos para a sessão distrital, que
ocorreu no Auditório Municipal de Gaia, com um enorme entusiamo de realmente
conseguir alterar o que parece quase inevitável!



Sessão Distrital – Só mais 11 anos e 11 meses
“4920 dias para o impacto...”

“Perdido” no meio de uma centena de jovens foi como me senti ao longo destes
dois dias de sessão distrital. Apesar de tudo acabaram por ser deveras
interessantes e cheios de ideias, que, na minha opinião, teriam sido mais
acessíveis e fáceis de realizar no âmbito em que nos encontramos atualmente,
porém senti-me realmente preenchido por toda a envolvência e interesse sentido
por todos, acabando assim, por ter ganhos novos conhecimentos anteriormente por
mim desconhecidos, em relação ao aquecimento global.

Com mais uma etapa, e a mais difícil
completada, seguiu-se a sessão Nacional,
onde pudemos descontrair e absorver mais
informação relacionada com as crises
climatéricas sem nos preocuparmos com a
fase seguinte.

Escolas que passaram à
sessão Nacional do círculo
do Porto

1- Escola Secundária de
Felgueiras

2- Colégio Casa Mãe
3- Escola Secundária de

Amarante
4- Escola Secundária de Penafiel
5- Colégio Internato dos

Carvalhos

Nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 2019, 62
escolas juntaram-se para debater o problema
do aumento da temperatura e da fragilidade da
camada de ozono; dessas mesmas 62 escolas
apenas 5 iriam passar à sessão Nacional com o
objetivo de demonstrar a todo o país que o
círculo do Porto também tem consciência, assim
como os demais círculos do país, dos desastres
que têm ocorrido por todo o mundo,
provenientes das alterações climáticas. O porta-
voz escolhido para o círculo do Porto foi
Leandro Sousa da escola secundária de
Felgueiras.

As deputadas que representaram o Colégio
Internato dos Carvalhos, Iolanda Barbosa e
Wendy Moreira, leram com convicção as medidas
propostas pela sua escola e, defenderam ainda
as mesmas quando eram “atacadas” pelos
demais deputados presentes na sessão.

“Foi um orgulho enorme ver esta nova geração tão certa
dos seus interesses e sonhos...” – Maria Emília Macedo,
professora que acompanhou os alunos do Colégio
Internato dos Carvalhos ao longo do Parlamento dos
Jovens 2019

Não poderia deixar
de agradecer à mesa
que comandou esta
sessão distrital; sem
eles nada disto teria
sido possível!



Sessão Nacional – Só mais 11 anos e 8 meses
“Ainda não percebeste? Respira devagar...!”

A viagem foi bastante agradável. Saímos do Colégio Nossa Senhora do Rosário no
Porto pelas 8:50, rumo a um destino que acabaria por mudar a nossa visão do
futuro para sempre.

À chegada, mesmo tendo sido em cima da hora de início da sessão, houve ainda
tempo para trocar alguns contactos com os restantes deputados e jornalistas de
modo a ajudarmo-nos mutuamente ao longo destes dois dias de pleno interesse,
em relação ao aumento da concentração de gases tóxicos na atmosfera que
acabam por aumentar, consequentemente, a temperatura médio do globo terrestre
originando uma maior probabilidade de ocorrência de catástrofes

Os porta-vozes e deputados trabalharam com dedicação em prol da defesa dos
seus projetos e ideias, tentando garantir que seriam esses mesmos projetos os
escolhidos para serem ouvidos em plenário.

O círculo do Porto ficou divido entre a comissão 1, onde esteve o porta-voz
(Leonardo Sousa) e a comissão 3, onde estiveram quatro deputadas, duas delas do
Colégio Internato dos Carvalhos.

Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4

As votações correram com normalidade, sem
nenhum contratempo, no que diz respeito às
votações em relação ao número total de votantes.
No entanto, no que diz respeito ao tempo que cada
deputado deveria usar para defender o seu projeto
base, existiu uma ligeira divergência dessa mesma
regra.



Àprocura de história

Foi assim que, depois de cerca de 10 minutos tirando apontamentos e registos
fotográficos acerca dos acontecimentos que estariam a ocorrer nas diversas
comissões, que acabamos por iniciar uma viagem no tempo da Assembleia da
República, onde de todos os apontamentos tirados e sem querer ser monótono, vou
partilhar convosco as curiosidades que nos foram transmitidas, que mais me
cativaram.

Após todas as situações que se sucederam ao longo da
tarde, os jovens jantaram no Refeitório dos Monges do
palácio de São Bento, onde houve uma vez mais outra
oportunidade para fazer conversa e conhecer novas
pessoas, descontrair e aproveitar o calor suave que se
fazia sentir em Lisboa naquele dia. A noite foi passada
calmamente, com oportunidade para novos debates e

tempo para nos conhecermos melhor. Com isto, o primeiro dia tinha chegado ao
fim. O pequeno-almoço às 8 da manhã era cedo
demais após uma longa e interessante “noitada”,
mas este era o último e mais importante dia de
todos, e nós estávamos preparados para o
enfrentar com unhas e dentes.

“Nas esculturas que decoram o
palácio de São Bento o animal mais
representado é o Leão, que simboliza
o Poder, a Justiça e a Força.”
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“A sala das sessões era
retangular, e só adquiriu a forma
semicircular, de anfiteatro, quando foi
reconstruída depois do incêndio que em
1895 a destruiu.”
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Logo à chegada à assembleia, fomos recebidos por um grupo de atores que
representaram a influência das novas tecnologias hoje em dia; foi um espetáculo
pedagógico muito interessante.

A forma como o tópico foi abordado logo à chegada da Assembleia da República
no dia 21 de maio de 2019 foi deveras essencial para alertar os jovens que
poderiam estar na assembleia por mero interesse numa melhoria do currículo,
mas o problema que estamos hoje a enfrentar pode por fim há humanidade e,
sem humanidade não existem currículos portanto deveríamos definir as nossas
prioridades, não enquanto deputados mas sim enquanto cidadãos de um mundo
que pode ter os dias contados, por nossa causa.

O período de perguntas e respostas aos deputados iniciou-se, e o círculo do
Porto começou com a primeira pergunta dirigida à deputada do PSD. Uma
pergunta que foi deveras importante para compreendermos se realmente os
jovens têm algum impacto a nível político nos dias de hoje; a deputada desviou-
se da pergunta; contudo, a maioria dos deputados presentes, responderam com
convicção às perguntas por nós colocadas, o que nos deixou confiantes de um
dia jovens e adultos, conseguirem cooperar para chegar a uma solução
certamente melhorada com esta parceria, sobre qualquer tópico futuramente
discutido.

Tivemos ainda a oportunidade de ficar frente
a frente com um gênio, mais conhecido como
Alexandre Quintanilha.

Toda a informação fornecida por ele parecia
sempre uma novidade para os jovens
jornalistas que ali se encontravam. O
aquecimento Global e formas de o tentar
reduzir nas nossas residências, foram um dos
vários pontos que o Doutor Alexandre
Quintanilha decidiu falar na meia hora em que
esteve connosco.

Acha que Portugal deveria utilizar a sua reserva de lítio, sendo a terceira maior do Mundo,
em prol do aumento do seu GDP de modo a aumentar a sua capacidade de investir em

energias renováveis?

“Eu não estou muito dentro do assunto, portanto não posso opinar, mas através do meu muito pouco
conhecimento acerca do assunto, posso dizer que como metal útil que é, é um recurso que pode vir a ser
necessário um dia mais tarde...”



Antes de termos ido à conferência com o deputado doutor Alexandre Quintanilha,
os jornalistas tiveram ainda oportunidade de fazer algumas perguntas aos
deputados presentes na assembleia, deixo aqui algumas das perguntas/respostas
dos mesmos:

“Portugal foi o país, a nível da União Europeia,
que mais reduziu a libertação de CO2 para a
atmosfera – cerca de 9%, segundo dados do

EUROSTAT. Como é que Portugal se consegui
impor nessa matéria perante países como a

Alemanha, a França, a Suécia e o Reino
Unido? O que é que Portugal fez de melhor?
Será possível virmos a ser um dos primeiros
países a nível Mundial com zero libertação de

CO2 para a atmosfera antes de 2050?”

Resposta da deputada do PAN

“Esses dados têm que ser atualizados anualmente pois,
por exemplo, em época de fogos florestais, como nós
tivemos em 2017 com incêndios brutais, nós também
temos um problema grande ao nível das emissões de
gases com efeito de estufa e portanto isso vai sempre
oscilando. Temos feito uma aposta muito interessante ao
nível das energias renováveis, mas temos um potencial
muito maior que está muito desaproveitado
designadamente na energia solar e na microprodução
para autoconsumo...”

“O governo pretende implementar manuais
escolares gratuitos do 1º ciclo até ao

secundário bem como a reutilização dos
mesmos. Não acha que esta medida já

deveria ter sido implementada? De que forma
é que o governo está a trabalhar com o grupo

de editoras para que a medida avance mais
rapidamente?”

Resposta da deputada do PCP – Ana Mesquita

“O PCP foi o grupo parlamentar que propôs a existência
de manuais escolares gratuitos nós, há muitos anos,
defendemos isso, no que conta àquilo que é o princípio
institucional da educação gratuita para todos. Vamos
ter pela primeira vez até ao ensino secundário no
próximo ano letivo; nós consideramos que é uma
medida muito importante. A componente da
reutilização, nós sempre alertámos para alguns
problemas que ela poderia ter, temos uma preocupação
por exemplo no primeiro ciclo a taxa de reutilização é
factualmente impossível porque os livros são feitos
para serem riscados pelos alunos, existe uma interação
diferente com o livro e, naturalmente, estamos numa
faixa etária onde é muito mais difícil dizer a uma criança
para não riscar o livro mas, nós consideramos que para
o resto dos alunos um incentivo para a reutilização é
perfeitamente possível; tem que haver mais informação
e, tem que haver também uma questão que nos parece
importante que é a conceção dos manuais de uma
forma que permita a sua reutilização e também que as
escolas pudessem ter meios digitais. No que diz
respeito às editoras, as mesmas têm sempre um
objetivo que é o de vender a maior quantidade de
manuais possível e então torna-se complicado negociar
com as mesmas, mas o governo está a fazer tudo o que
está ao seu alcance para chegar a um acordo.”

“Em Vila Nova de Gaia foi implementada uma
medida de recolha de lixo através de

ecopontos distribuídos pelos habitantes de
moradias. Até que ponto acham esta medida

importante para a consciencialização da
população sobre a importância da separação
do lixo. Acha que esta iniciativa deveria ser

implementada em todos os distritos?”

Resposta da deputada do PAN

“Acho que todos os conselhos e todos os sistemas de
recolha de lixo podem ter opções variadas dependendo
da forma como os seus cidadãos depositam o seu lixo,
mas o que é importante e fundamental é que os cidadãos
tenham em proximidade à sua habitação um sítio para
colocarem os materiais tendo em conta a sua tipologia;
pelos menos este mínimo deveria ser respeitado para
permitir aos cidadãos uma maior capacidade de
realização de triagem do lixo e, posteriormente, o seu
separamento nos respetivos ecopontos para, assim, ser
mais fácil a sua recolha separada e levada para o seu
destino final.”

“O que é que o governo tenciona fazer com
as palhinhas de plástico que ainda são

encontradas nos estabelecimentos
comerciais, mesmo após a sua proibição?”

Resposta da deputada do PAN

“O governo aqui na assembleia da republica
apresentaram há tempos um projeto para acabar com
essas palhinhas, a loiça plástica descartável e por aí
adiante, e na altura chumbaram-nos o projeto dizendo
“Ahh a União Europeia...” e nós dissemos porque é que
temos de estar sempre à espera da União Europeia
porque é que não podemos ir avançando, mas,
infelizmente, há aqui alguns que sem a União Europeia
não avançam, enfim; então, aquilo que eu gostava era
que o governo já tivesse tomado medidas nesse
sentido, de maneira a já começarmos a erradicar e não
a dizer que vamos erradicar...”

Todos os deputados e jornalistas dirigiram-se a sala do
plenário para tirar uma foto de grupo, após o almoço,
de modo a recordar este dia para sempre.

Cânticos nacionalmente conhecidos foram ouvidos
durante cerda de 5 minutos. Foi um momento marcante
que serviu para entender o quão orgulhosos os jovens
estão do seu país.



A conclusão do debate logo chegou, com as votações e a passagem das 10
medidas mais votadas.

O Colégio Internato dos Carvalhos sentiu-se, uma vez mais, assim como as
restantes escolas que fizeram parte do círculo do Porto ao longo desta jornada
contra a libertação de gases tóxicos para a atmosfera, orgulhosos do trabalho
realizado, deixando a sua marca tanto nas dezenas de jovens que conhecemos
pelo caminho como pelas publicaçoes online de que, ter opinião não é nada fora do
normal, mas saber respeitar a dos outros é algo de se louvar.

E assim termina o 20º parlamento dos jovens. Mais um ano do parlamento dos
jovens chegou ao fim com o intuito de voltar novamente no ano seguinte com ainda
mais dedicação e empenho em fazer mais e melhor!Afinal de contas Portugal está
cheio de grandes pensadores!

Jornalista – João Pedro da Silva Moreira dos Santos

Coordenadora – Maria Emília Macedo


