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Como se Constrói a Democracia 

Uma geração de jovens cada vez mais ativa, interventiva, participativa e 

atenta às causas cívicas, sociais, globais e, principalmente, ambientais serviu de 

mote a mais um Parlamento dos Jovens. Nesse sentido, os alunos da Escola 

Secundária de Amarante decidiram aliar-se à causa, e participar na sessão deste 

ano em prol da luta contra o aquecimento global. A abrangência das quatro listas 

que se apresentaram a votos reflete a seriedade com que os alunos desta escola 

encaram este tipo de desafio. Participaram nelas alunos de todos os anos e de 

diferentes cursos. Foi esta diversidade de opiniões que tornou os debates muito 

intensos e participativos. 

A Sessão Escolar 

 O debate na nossa escola foi orientado pelo Senhor Diretor Fernando 

Sampaio e pela Senhora Professora Laura Pinheiro, e contou com a presença do 

Senhor Vereador da Educação do 

Município de Amarante, António Ribeiro, 

bem como com o Senhor Deputado da 

Assembleia da República, Hugo Carvalho. 

Ambos sublinharam a importância de ter 

um comportamento amigo do ambiente e 

relevaram que com pequenos gestos é 

possível fazer a diferença.  

 

Os candidatos das listas A, B, C e D, 

respetivamente, Afonso Costa, Evandra 

Almeida, Nuno Zabumba e Rúben Cunha 

defenderam as suas medidas de uma forma 

convicta e democrática, aceitando as 

críticas e os elogios. Foi deste debate de 

ideias que as listas concorrentes meteram 

mãos à obra e colocaram as suas máquinas 

de campanha a trabalhar. No dia seguinte já 

se via o colorido dos cartazes e 

autocolantes espalhados nos locais 

habituais. 

Finda a semana de campanha, os 

resultados foram os seguintes: 1º Lista D, 

2º Lista C , 3º Lista  B e 4º Lista A. No 

entanto, só em sessão escolar se decidiu 

que os deputados que seguiriam para a 



distrital seriam: Rúben Cunha, Nuno Zabumba e Afonso Costa (como 

suplente). 

A Sessão Distrital 

 A Sessão Distrital do Porto decorreu no Auditório Municipal de Gaia. Nele 

estiveram representadas 62 escolas com um total de 186 deputados. Foram dois 

dias de intenso debate, onde, mais 

uma vez, os deputados da ESA se 

mostraram à altura do desafio, 

defendendo com toda a convicção as 

propostas inovadoras escolhidas na 

fase anterior. A nossa delegação 

apresentou três medidas, que com 

certeza teriam um impacto muito 

significativo na luta contra o 

aquecimento global. Eram elas: 

Expansão do projeto “Lixo 

Sustentável” aplicado em Lousada 

a todos os municípios do país; Implementação de uma taxa sobre os produtos 

que utilizem óleo de palma, de forma a travar a sua produção não sustentável; 

Reestruturação dos edifícios públicos a fim de os tornar mais sustentáveis. 

  

  No final da votação que 

decorreu no último dia desta sessão a 

ESA conseguiu o honroso 3º lugar pelo 

Círculo do Porto passando assim à última 

fase, mas agora com uma delegação de 

deputados de cinco escolas e com as 

seguintes medidas: Apoio à mineração 

inversa nas pedreiras e minas, 

mediante o impacto ambiental, 

possibilidade de reaproveitamento e 

lucro; Promover a renovação da frota 

dos transportes públicos rodoviários privados, excluindo os transportes 

anteriores a 2010, estabelecendo o prazo do ano de 2025 para todos os 

veículos serem movidos a gás natural ou eletricidade; Alteração dos critérios 

de seleção dos concursos do Estado para pequenas, médias e grandes 

empresas. Incentivamos os concursos públicos a assumir uma norma 

regulamentada com critérios de seleção em que apenas 50% seria relacionado 

com o custo do projeto e a restante percentagem seria distribuída por outros 

critérios, entre os quais a pegada ecológica, que teria um grande peso (20% a 

30%), sendo priorizadas as empresas com uma economia circular; Maior apoio 

à investigação científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos 

financeiros do Estado, de forma a que parte do capital usado em certas áreas 

seja utilizado para criar um fundo de investigação científica na área do 

ambiente e alterações climáticas. Este investimento permitirá adquirir novas 



tecnologias, que irão ajudar as instituições, tornando, assim, Portugal um país 

cientificamente mais evoluído no combate às alterações climáticas. 

A Sessão Nacional 

 

1ºDia 

Estava prevista a chegada das 

delegações à Assembleia da República 

por volta das 13:00h. Das 14:00h às 

16:00h teve lugar a 1ª parte das 

Reuniões das Comissões, às 15:00h 

uma visita guiada ao Palácio de S. 

Bento e à Sala dos Passos Perdidos 

destinada a jornalistas e professores. 

Infelizmente, devido ao atraso na 

viagem de autocarro, muitas escolas 

não puderam usufruir de grande parte 

deste programa. Das 16:30h às 18:00h 

prosseguiram as Reuniões das 

Comissões, sempre sob orientação de 

Deputados da Assembleia da República. 

 

No fim das sessões de trabalho fomos granjeados com uma peça de teatro, 

interpretada por atrizes e atores bem nossos conhecidos, de título “Geração 

Facebook”. Esta comédia retrata a vida de quatro jovens amigos, perante a 

descoberta do amor, e que para este se torne real vale tudo: Facebook, Snapchat, 

Skype… 

 



 

2ºDia 

Na manhã do segundo dia, 

decorreu a Abertura Solene do 

Plenário pelo Vice-Presidente da 

Assembleia da República Jorge 

Lacão. Enquanto as delegações 

ouviam respeitosamente as 

intervenções do Presidente da 

Comissão de Educação e Ciências, 

Alexandre Quintanilha e do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto da 

Mobilidade, José Mendes, os 

deputados foram ultimando as 

perguntas que iriam dirigir aos 

representantes de cada partido. Estes 

jovens irreverentes colocaram 

questões, deram conselhos e ouviram 

atentamente a voz das várias cores 

políticas ali representadas. O resto da 

manhã foi preenchido com o tão esperado debate da Recomendação à Assembleia 

da República. 

  

 

 

 

 

 

 

Por volta das 12:00h realizou-se a conferência de imprensa com o Senhor 

Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. Foi dada a 

oportunidade aos jornalistas presentes de colocarem as questões que lhes 

parecessem pertinentes. Aproveitando a presença de tão ilustre personalidade, a 

nossa escola, neste caso representada por mim, foi a primeira a apresentar a 

seguinte pergunta: “Ex.ᵐᵒ Senhor Alexandre Quintanilha, no âmbito dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável a cumprir até 2030, que medidas urgentes devem ser 

implementadas para combater as alterações climáticas e os seus impactos?”. A sua 

resposta foi muito subjetiva, no entanto, esclarecedora. Na sua opinião, não existem 

medidas que sejam mais relevantes que outras, pois todas elas no seu todo já 

representam a mudança. Esta experiência enriquecedora permitiu-me conhecer uma 

nova corrente de juventude com a qual tanto me identifico. 



  No segundo período de trabalhos 

concluiu-se o debate e realizou-se a votação 

final global da Recomendação, que se encontra 

exposta no website do Parlamento dos Jovens. 

No encerramento da Sessão, tivemos ainda o 

prazer de ouvir discursos efusivos por parte dos 

representantes de cada círculo distrital. Ficou 

patente que foi a edição mais participada de 

sempre. Todo este processo envolveu mais de 

68 000 alunos.  

 

 

Aproveito a oportunidade para mostrar a quem nunca os viu, cantos e 

recantos deste notável edifício, símbolo maior da nossa democracia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Está nas nossas mãos… 

 No fim desta longa caminhada, quero agradecer a todos os que 

tornaram possível esta fantástica experiência: a quem apoiou a minha lista e me 

ajudou na campanha, a todas as outras listas por me ajudarem a perceber o quão 

importante é a nossa participação ativa na sociedade em que vivemos, aos 

representantes da lista C, Rúben Cunha e D, Nuno Zabumba por em sessão escolar, 

me terem eleito como deputado suplente, às professoras Laura Pinheiro e Cristina 

Afonso por confiarem a mim o papel de jornalista na Sessão Nacional, a todos os 

que foram votar, e por último, ao Senhor Diretor da Escola Secundária de Amarante, 

Fernando Sampaio, por incentivar a nossa escola a participar neste tipo de projetos.  

 Nenhuma das nossas propostas foi aprovada, no entanto ficou o 

conhecimento que servirá de guia a tudo o que vimos, ouvimos e aprendemos. 

Sentimos que, dentro daquelas imponentes paredes, um dia faremos a diferença, o 

futuro está nas nossas mãos. 

 

  

 



 


