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Uma vez mais, o Agrupamento de Escolas de Nelas 

decidiu aceitar o desafio do programa Parlamento dos 

Jovens. Neste ano letivo, o tema lançado aos jovens 

do ensino básico foi “Alterações climáticas: salvar os 

oceanos”, por isso decidimos mergulhar neles e 

oferecer as nossas reflexões a favor da Humanidade. 

 

Apesar do programa já existir há mais de duas 

décadas, os deputados do nosso Agrupamento, que 

este ano foram eleitos, fizeram a sua estreia. E que 

estreia! 

O desafio foi aceite, porque os Oceanos são 

importantíssimos para a «saúde do planeta» e, por 

isso, temos de saber respeitá-los, defendendo-os. 

 1.ª fase: Nelas, um oceano para descobrir! 

A participação no Parlamento dos Jovens exige a 

constituição de listas de dez pessoas. Se exigência é 

para cumprir, foi constituída uma lista com alunos das 

duas turmas do 8.º ano a funcionar na Escola 

Secundária, a A e a B. 

Composta a lista, realizaram-se diversas reuniões 

para se decidir quais seriam as medidas a apresentar 

na 2.ª fase. Eureka! Fumo branco aconteceu, o 

consenso ocorreu e as medidas apresentadas a 

concurso surgiram: i) Banir o uso de objetos 

desnecessários feitos de plástico, recorrendo a 

alternativas reutilizáveis. ii) Colocar máquinas 

de reciclagem de plástico nas povoações cujo número 

de habitantes o justificasse. iii) Fiscalizar intensiva e 

frequentemente as deposições de materiais poluentes 

nos cursos de água. 

Ainda nesta 1.ª fase, no dia 7 de janeiro, a deputada 

nelense eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu, Dr.ª 

Isaura Pedro, veio à Escola esclarecer como é a vida 

de um deputado e deixou algumas ideias para que 

tudo corresse bem, ao mesmo tempo que respondeu 

a diversas questões que lhe foram colocadas na 

sessão que presidiu.  

Para se poder passar à fase distrital, houve muito 

trabalho a fazer durante a sessão escolar. Foi um 

corropio! Fez-se campanha recorrendo às redes 

sociais, distribuiram-se panfletos, colaram-se 

cartazes, trocaram-se e debateram-se ideias, …  

Ganhou a lista que tinha de ganhar, com 53% dos 

votos.  

Fase seguinte: quem irá representar a lista na fase 

distrital? 

 2.ª fase: Moimenta da Beira, um mar de emoções! 
 

 

Depois de muito trabalho, os representantes da lista 

vencedora, Beatriz Rocha, Afonso Rocha e José 

Xavier, deslocaram-se a Moimenta da Beira, no dia 19 

de março, onde decorreu a fase distrital. Alguma 

ansiedade com nervos à mistura, porém muita 

confiança. O trabalho de casa havia sido feito… e bem 

feito! 

Mas o que é a inexperiência! Quando chegaram, os 

deputados do AENelas deram conta de que nada era 

como imaginaram, mas havia que arregaçar as 

mangas e começar a trabalhar. Os Oceanos mereciam 

o suor de quem havia começado tão árdua tarefa! 

A viagem não foi só trabalho. Nas pausas, entre 

mergulhos reflexivos nas águas de vastos oceanos 

que suplicam ajuda, houve tempo para conhecer 

Deputados de Nelas na pausa durante a sessão 

distrital. 



NO PARLAMENTO DOS JOVENS DO ENSINO BÁSICO 
DEPUTADOS DO AENELAS LUTAM PARA SALVAR OS OCEANOS 

 
 Jornalista: José Miguel Xavier 

 

companheiros de aventuras e fazer boas  amizades. 

Viveram-se ondas inesquecíveis de companheirismo e 

boa disposição! 

Aquando da votação notava-se o nervosismo na 

equipa. Foi grande a sua tristeza ao aperceberem-se 

que as suas medidas não haviam reunido o consenso 

dos senhores deputados presentes. Venceram as do 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira: 

1- «Reduzir a utilização de plástico, com a 

substituição dos sacos de plástico vendidos nos 

supermercados e noutras lojas comerciais por sacos 

de papel; substituir as garrafas de plástico utilizadas 

para bebidas por garrafas de vidro reutilizáveis; e 

fomentar o uso de utensílios de louça nas grandes 

superfícies.»  

2- «Aplicar coimas elevadas às empresas que lancem 

poluentes em qualquer tipo de local não apropriado 

ou sinalizado para o efeito. Aumentar o número de 

palestras, ações de sensibilização e atividades sobre o 

tema, principalmente nas escolas e diversos locais de 

trabalho. Para que toda a população tenha acesso as 

estas palestras educativas, estas devem ser 

implementadas também em Juntas de Freguesia e 

Câmaras Municipais.» 

3- «Aumentar os alertas nos meios de comunicação 

social, no sentido de sensibilizar e, de certa forma, 

educar toda a população, chamando a atenção para a 

plastificação do mundo e das consequências 

catastróficas da quantidade de plástico na 

biodiversidade dos oceanos. Aumentar as ações 

educativas nas praias, no sentido de uma maior 

preservação da Natureza e alertar para as 

consequências globais da destruição dos oceanos e da 

paisagem dunar.» 

Mas a viagem não fora em vão, não! 

As medidas de Nelas não foram aprovadas, mas os 

deputados conseguiram captar a atenção dos seus 

pares e foram escolhidos para representar o distrito 

de Viseu na fase nacional, em Lisboa. Enorme alegria! 

Moimenta ficava para trás, mas com um cheiro bom  

a maresia! 

 3.ª fase: Lisboa, um mar de aventuras! 

- 1.º dia - 

Eis o grande dia, o dia desejado pelos deputados que, 

de Norte a Sul do país, incluindo as ilhas dos Açores e 

da Madeira e de uma escola portuguesa na Europa 

(Haute Vallee School, Jersey) e de uma escola 

portuguesa fora da Europa, em Moçambique (Escola 

Portuguesa de Moçambique), rumaram ao palácio de 

São Bento. O calendário marcava o dia 6 de maio. 
 

A nossa viagem para Lisboa foi feita inicialmente de 

táxi, mas logo um autocarro fretado para o efeito, e 

onde já vinham alunos de outras escolas, nos 

transportou até à capital.  
 

Já na Assembleia da República, foi-nos ofertado um 

lanche, indispensável para “recarregar energias para 

o trabalho que nos espera”, comentámos.  
 

Os vários distritos foram distribuídos por quatro 

Comissões, e a cada uma destas foi dada uma sala 

para debater as propostas. A sessão da 4.ª comissão, 

onde estava presente o distrito de Viseu, ocorreu na 

sala 6. Estavam connosco os representantes dos 

distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora e 

Portalegre. A moderar a comissão estavam os 

deputados Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e Ivan 

Gonçalves, do PS. 

 

 
 

Pelas três da tarde, os deputados separaram-se dos 

jornalistas. Os primeiros continuaram na Comissão 

enquanto os jornalistas foram conhecer o Palácio de 

São Bento e questionar, numa sessão de perguntas e 

respostas, alunos de Jornalismo. 

 

Na comissão houve apresentação de medidas e 

votação de projetos. Momento renhido, tendo-se 

verificado um empate entre Coimbra e Portalegre, 

mas… acabaram por ganhar as medidas do projeto da 

cidade dos estudantes. Dentro da equipa de Viseu 

houve alguns desentendimentos, que geraram 

alguma discussão entre os deputados, porém, no 

final, tudo correu pelo melhor. Aliás, todos estávamos 

ali para lutar por um planeta mais saudável e não era 

razão nem ocasião para desentendimentos nem 

Os deputados de Viseu na Comissão Parlamentar. 
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discórdias! 

 

As medidas vencedoras foram: 

1- «Criação, por parte do governo, de uma política de 

incentivos para associações/ empresas que 

promovam a utilização e consumo de produtos 

biológicos, como a Quercus (Associação Nacional de 

Conservação da Natureza) e a Agrobio (Agricultura 

Biológica)».  

2- «Promover o plogging através de campanhas de 

voluntariado ou de eventos desportivos em zonas 

urbanas e balneares». 

3- «Aumento e diversificação dos incentivos à recolha 

e reciclagem de todo o tipo de lixo suscetível de 

reutilização, nomeadamente através da distribuição 

de máquinas pfandautomat». 

Num segundo momento, a seguir ao lanche, 

procedeu-se à revisão das medidas. Foi eliminada a 

terceira medida de Coimbra e adicionadas duas 

outras medidas:  

- A 4.ª de Évora: «Apoio ao desenvolvimento e à 

investigação científica e tecnológica, no âmbito da 

descoberta de novos materiais recicláveis que 

substituam eficazmente o plástico»; 

- e a 1.ª de Portalegre: «Aplicação de taxas, por 

extensão e dimensão da malha, às redes utilizadas 

pelos pescadores, com a aplicação de sanções sempre 

que as redes não forem recolhidas do mar após a 

faina». 

Já se tinha trabalhado muito nesse dia, por isso era 

momento do merecido descanso.  

Para descontrair, e ainda antes de cada qual rumar 

aos seus aposentos, os deputados e os jornalistas 

foram presenteados com o espetáculo “Geração 

Facebook”.  Estávamos lá todos retratados! 

- 2.º dia - 

A cama estava a saber tão bem, mas havia que 

acordar cedo para evitar grandes confusões no 

pequeno-almoço. 

Às 9:30 já a Assembleia da República estava de portas 

abertas para nos receber e, às 10:00, aconteceu a 

abertura solene do plenário pelo Presidente da 

Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, a que 

se seguiram as intervenções do presidente da 

Comissão da Educação e Ciência, Dr. Alexandre 

Quintanilha, da Secretária de Estado Adjunta da 

Educação, Dr.ª Alexandra Leitão, e do presidente da 

mesa, Francisco Teixeira.  

 

Depois da abertura solene do Plenário, houve lugar a 

um período de perguntas aos deputados da 

Assembleia da República. 

Entretanto, como já tinha acontecido no dia anterior, 

os jornalistas e os deputados separaram-se. Os 

deputados ficaram na Sala do Senado, onde ocorreu o 

Debate da Recomendação  a apresentar à Assembleia 

da República, enquanto os jornalistas tiveram uma 

conferência de imprensa com o deputado Alexandre 

Quintanilha. 

Durante a tarde, continuou o Debate, durante o qual 

se decidiu quais seriam as medidas vencedoras que 

fariam parte da recomendação aprovada.  

1- «Incentivos e benefícios fiscais às empresas que 

substituam o embalamento dos seus produtos de 

plástico por materiais recicláveis e biodegradáveis, 

alternativos aos convencionais, e às pessoas e 

empresas que utilizam transportes públicos ou 

veículos menos poluentes.» 

Deputados de Viseu a entrarem para um dia de 

trabalho. 

Os deputados de Viseu analisam as medidas. 
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2- «Criação de um serviço público de limpeza de 

praias para refugiados não detentores de 

qualificação, de forma a integrá-los, providenciando 

um salário como remuneração daquele serviço, em 

pareceria com programas de acolhimento existentes.» 

3- «Investir na investigação científica de 

cianobactérias autóctones, como a Ideonella 

Sakaiensis, capazes de consumir os resíduos de 

plástico presentes no oceano sem perturbar os 

ecossistemas marítimos». 

4- «Em conjunto com a técnica do cerco, utilizar a 

técnica de biorremediação que consiste no 

desenvolvimento de métodos de tratamento de águas 

contaminadas, nomeadamente o derrame de 

petróleo, efluentes (industriais e domésticos), solos 

contaminados, diversos segmentos industriais e 

lagoas urbanas». 

5- «Implementação do sistema biomatrix water.» 

6- «Aumentar a utilização de energias renováveis nos 

transportes, substituindo as baterias de lítio por 

baterias de iões de fluor. Propõe-se também que se 

façam estudos rigorosos do impacte ambiental e se 

fiscalize a concessão às empresas estrangeiras da 

extração de lítio no norte de Portugal por forma a 

evitar a destruição de mais de 20.000 kms de 

paisagem e a poluição dos rios com o processo de 

extração.» 

7- «Incluir nos planos Municipais para o Ambiente e 

na Estratégia Nacional/Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas medidas concretas que 

promovam a mobilidade suave e elétrica, como a 

mudança do tipo de bateria e a produção e 

comercialização de energia proveniente de fontes não 

poluentes e renováveis, como a hidroelétrica, solar e 

eólica». 

8- «Legislar a instalação de um detetor de descargas 

ilegais nos navios petroleiros e, consequentemente, 

aumentar o patrulhamento da Zona Económica 

Exclusiva Portuguesa». 

9- «Criação, por parte do governo, de uma política de 

incentivos para as empresas que promovam a 

utilização e produção de produtos biológicos» 

10- «Aplicação de taxas por extensão e diminuição da 

malha, às redes utilizadas pelos pescadores, com a 

aplicação de sanções sempre que as redes não forem 

recolhidas do mar após a faina.» 

A terminar, a Coordenadora do Grupo de Trabalho do 

Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação e 

Ciência, Dr.ª Margarida Balseiro Lopes, encerrou a 

Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. 

No final, não houve vencedores nem vencidos, mas 

pessoas com um mesmo propósito de vida: Tornar os 

Oceanos lugares puros, que os seres vivos possam 

fruir e onde possam viver saudavelmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta-voz do distrito de Viseu discursa no 

Parlamento. 


