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O Projeto

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS:
SALVAR OS
OCEANOS

O projeto Parlamento dos Jovens foi criado
pela Assembleia da República. Tem como
principais objetivos promover a reflexão e o
debate democrático, acerca de um tema da
atualidade, escolhido anualmente, e
proporcionar uma experiência diferente a
todos os participantes, no que toca à
interação com a política, entre outros.

O dia 6 de maio era um dia muito aguardado por todos os jovens
participantes no projeto Parlamento dos Jovens, mas ainda mais
aguardado pelos alunos da Escola Secundária Antero de Quental,
ESAQ, visto que era o culminar de uma campanha com muito esforço
por parte das deputadas eleitas na Sessão Escolar, Frederica Pacheco
e Caroline Pimentel, e, consequentemente, na Sessão Regional. Igual destaque para a boa prestação do
aluno Francisco Teixeira enquanto Presidente de Mesa na Sessão Regional e também na
videoconferência realizada para a decisão para o mesmo cargo na Sessão Nacional. Mas antes disso
vamos voltar ao início desta jornada.

.
Sessão Escolar

Sessão Regional

Tudo começou quando a professora coordenadora do Parlamento
dos Jovens, na Escola Secundária Antero de Quental, professora Fernanda
Jerónimo, reuniu com os alunos interessados, na Biblioteca da Escola, em duas
datas distintas, explicando-lhes como tudo iria decorrer. Esta etapa foi crucial
para a criação das listas e para o decorrer dos trabalhos, uma vez que estas
sessões esclareceram todas as dúvidas que existiam acerca do projeto.
A ESAQ contou com duas listas candidatas à Sessão Escolar,
determinadas a mudar o destino dos Oceanos, na fase escolar do ano 2018/19.
A Lista B, constituída por alunos da turma F do 9º ano, e a Lista A, constituída
por alunos do 7º ano. Ambas as listas, através de cartazes e outros métodos,
criaram um ambiente muito competitivo. No dia 14 de janeiro, o dia da
votação, após muito esforço e dedicação, a Lista B conseguiu mais deputados.
No dia da Sessão Escolar, as emoções estavam ao rubro, com ambos os lados
a tentar defender o porquê das suas propostas serem as mais adequadas e
mais dignas de serem levadas à Sessão Regional. Daqui, a Lista B saiu, mais
uma vez, vencedora e levou à Sessão Regional o projeto de recomendação da
Escola, com as deputadas Frederica Pacheco e Caroline Pimentel, e o
Presidente de Mesa Francisco Teixeira, que foi votado através de
videoconferência por outros concorrentes ao cargo.

A Sessão Regional aconteceu no dia 18 de março, na Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, situada na ilha do Faial.
Esta Sessão contou com alunos de escolas de todo o
arquipélago, tendo sido debatido aqui o tema deste ano e preparado um
projeto de recomendação que, mais tarde, nos dias 6 e 7 de maio, seria
levada à Assembleia da República.

Ficaram aqui decididos, também, os representantes dos Açores para a
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, nomeadamente as alunas
Caroline Pimentel e Frederica Pacheco, representantes da ESAQ, tendo
esta última sido eleita para ser a porta-voz do círculo eleitoral dos Açores.
As medidas levadas à Assembleia da República foram:
- Substituir os produtos químicos na agricultura por produtos o
mais naturais possível;
- Reduzir o uso de produtos químicos nas limpezas e na
agricultura;
- Criar grupos voluntários para vigiarem e cuidarem das praias,
para além da tradicional época balnear, em colaboração com as juntas de
freguesia e das câmaras municipais;
- Legislar a instalação de um detetor de descargas ilegais nos
muitos petroleiros e, consequentemente, aumentar o patrulhamento da
ZEE portuguesa.
Assim, com a votação das medidas para a redação do projeto de
recomendação final, acabou a Sessão Regional.
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Sessão Nacional

O Dia das Decisões

A Sessão Nacional decorreu entre os dias 6 e 7 de maio, sendo a
Comitiva Açoriana constituída por duas alunas da Escola Secundária Antero
de Quental, dois alunos da Escola Básica 2,3/S Cardeal Costa Nunes, e por
duas alunas da Escola Secundária 2,3/S de Vila Franca do Campo, tendo a
aluna Frederica Pacheco, da ESAQ, sido escolhido para ser a porta-voz da
Comitiva. O aluno Francisco Teixeira, também da ESAQ, foi o escolhido para
presidir à mesa da Sessão Nacional, após um longo processo de seleção,
onde concorreram candidatos de todos os distritos e regiões autónomas.

O dia 7 de maio acordou mais uma vez nervoso, pois este era “O
Dia das Decisões”. Era naquele dia que se iria decidir quais as propostas que
iriam estar no projeto de recomendação final. O ambiente no autocarro era
de euforia, mas também de ansiedade, e quando este chegou, essas
emoções só se exprimiram mais. Todos os Deputados foram levados para a
Sala das Sessões, onde foi iniciada a Sessão Plenária. Esta foi aberta pelo
presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo
Deputado e Presidente da Comissão da Educação, Alexandre Quintanilha.
Após esta abertura, procedeu-se à colocação de questões a Deputados do
PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV. Após esta sequência de perguntas, os
jornalistas abandonaram a Sala das Sessões para fazer uma entrevista a um
dos deputados acima referidos.

A chegada da Comitiva dos Açores, nomeadamente da Escola
Secundária Antero de Quental, aconteceu no dia 5 de maio, um dia antes do
início da Sessão Nacional. Este foi um dia de preparação para o 1.º dia, onde
houve vários momentos de confraternização e onde foram trocadas ideias
entre todos os membros da Comitiva para o debate do dia seguinte.

O Primeiro Dia
“O Primeiro Dia” foi um dia cheio de emoções e começou cedo,
uma vez que os nervos já se acumulavam, dado que o objetivo era fazer uma
boa prestação e levar o nome dos Açores mais alto. O autocarro que
transportou, tanto deputados, como repórteres, até à Assembleia da
República, foi repleto de vontade para construir um mundo melhor. À
entrada, todos os participantes foram revistados e devidamente separados,
de acordo com o seu trabalho, ou seja, deputados para um lado, jornalistas
para outro e membros da mesa também para outro. “O Primeiro Dia” foi o
dia das Comissões, que foram divididas em duas partes e que iniciaram os
trabalhos às 14:00h. A 1.ª Parte, onde foram debatidos os diversos projetos
de recomendação dos diversos círculos eleitorais e que foram dirigidos por
Deputados/as da Assembleia da República; e a 2.ª Parte onde se deu a
continuação do debate, a redação do projeto final da Comissão e a seleção
das perguntas a apresentar no plenário. Estas duas partes foram
interrompidas devido a um lanche do qual todos os jovens envolvidos nesta
atividade desfrutaram e apreciaram.

Enquanto as Comissões decorriam, os jornalistas dispuseram de
livre circulação para tirar fotografias e às 15:00h foram conduzidos por uma
visita guiada ao Palácio de São Bento, a qual foi coordenada por uma técnica.
Esta visita deu a conhecer o edifício mais importante da República
Portuguesa aos jovens repórteres, o que certamente os ajudou a entender a
importância de viver em democracia e a importância do trabalho de cada um
enquanto jornalista. Após o término das Comissões e antes do jantar, os
participantes tiveram ainda um momento cultural, o qual permitiu, não só
um bom convívio, como também dar umas boas risadas e alargar ainda mais
a nossa cultura.
É de notar que a 2ª Comissão levou como projeto de
recomendação final o projeto de recomendação do círculo eleitoral do Porto
com a adição da 4ª Proposta do círculo eleitoral dos Açores. A adição desta
proposta foi uma grande vitória para o círculo eleitoral açoriano.

Pergunta colocada ao Deputado do BE, Fernando
Barbosa:
Qual é a sua opinião acerca de investimentos que estão a
ser realizados no nosso país, por exemplo na área da
criação de laboratórios vivos e na área do estudo de
alternativas biodegradáveis, para combater o problema
agora debatido?
“Todo o investimento feito na preservação dos Oceanos, no
combate à poluição, é um investimento que por maior que pareça
hoje é sempre menor que o custo de amanhã, ou seja, por cada
Euro que não se invista hoje o custo amanhã será sempre
superior. Devemos investir em meios de produção alternativa, em
formas, em empresas, em meios para a despoluição e, acima de
tudo, uma forma de mitigar também toda a poluição que existe
atualmente que é começar a criar condições para que se pare com
a poluição, porque não adianta tirar um saco de plástico do
oceano e deixar cair lá outro, vai limpar um pouco, mas a poluição
continua lá na mesma. É preciso ter um trabalho a montante para
que essa poluição vá diminuindo, porque depois influencia tudo:
influencia a água, a qualidade da água, influencia os peixes e
influencia-nos, que acabámos por ser o consumidor final de toda
a poluição que os outros vão ingerindo.”

De seguida, enquanto a Sessão Plenária decorria, os Jornalistas
tiveram a oportunidade de realizar uma Conferência de Imprensa com o
Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o Deputado do PS, Alexandre
Quintanilha. Alguns temas em destaque nesta conferência de imprensa
foram a poluição, a proteção da biodiversidade e a educação. Antes do
almoço, deputados e jornalistas tiraram uma foto de grupo.
Às 13:00h, os trabalhos foram suspensos para a realização de um
almoço para todos os deputados e jornalistas. Às 14:00h, os trabalhos foram
retomados, com o objetivo de se finalizar o debate e a votação, para
posteriormente se proceder à elaboração do Projeto de Recomendação final
composto por 10 medidas, onde figurou uma das medidas propostas pelo
Círculo Eleitoral dos Açores, que foi inicialmente proposta pela ESAQ
aquando da Sessão Regional, fazendo assim com que a ESAQ e os Açores
deixassem a sua marca nesta edição do Parlamento dos Jovens. Após a
conclusão da Sessão Plenária, foi entoado o Hino Nacional. Este momento
foi uma demonstração do grande orgulho no País, por parte dos jovens
participantes.
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Com este acontecimento, mais uma edição do Parlamento dos
Jovens chegava ao fim e com ela vieram muitas amizades duradouras.
Este projeto ajudou, também, a formar imensos jovens, inclusive eu,
jovens que querem ser ativos na sociedade em que vivem e que fazem
de tudo para a ajudar a evoluir. Esta edição também deixa saudades e a
vontade de voltar.
O Jornalista: Manuel Almeida
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