
Os alunos da ECCN  
(debatem) e o futuro 
do nosso Planeta 

 Os jovens também têm algo a dizer 

Neste ano letivo, os alunos de uma escola básica e secundária da ilha do Pico decidiram 

abraçar o projeto do Parlamento dos Jovens, com o propósito de criar e publicitar algumas 

medidas que acreditaram ser importantes para o planeta. 

O tema escolhido para ser debatido pelos alunos foi “ SOS Oceanos”, que é uma das batalhas 

mais significativas que se impõem à sociedade atual. Ao longo dos trabalhos desenvolvidos 

por jovens entusiastas pelo Ambiente e por questões de relevo para a Humanidade, 

acompanhámos o percurso de dois alunos da Escola Cardeal Costa Nunes desde o Pico até 

Lisboa. 

Carolina Gomes*  

NO MEIO DO ATLÂNTICO, DISCUTEM-SE 

MEDIDAS  

A caminhada dos nossos jovens deputados 

começou na Escola Cardeal Costa Nunes 

(ECCN), situada na vila da Madalena. Como 

motivação para o tema os jovens assistiram 

a uma conferência proferido pelo Diretor 

Regional dos Assuntos do Mar sobre o 

tema dos Oceanos, especificamente o 

oceano Atlântico. Na sessão escolar 

tomaram lugar duas listas: A e B. As duas 

tiveram oportunidade de preparar as suas 

campanhas e medidas. No dia do debate 

entre as duas a tensão fazia-

se sentir, já que ambas 

queriam dar o seu melhor 

para poderem participar na 

próxima etapa. Após o 

período de debate e votação 

a Lista A saiu vencedora. 

Assim, os deputados Luana 

Dias e Luís Figueiredo 

representariam a nossa escola na Sessão 

Regional que iria ocorrer no Faial. No mês 

de março, os jovens deputados 

acompanhados pela professora Susana 

Esgueira, docente de História da ECCN, 

prepararam-se para um desafio maior, a 

Sessão Regional.  

Num novo debate, este realizado na 

Assembleia Legislativa Regional (Horta-

Faial) e contando com a presença de 

alunos das várias escolas dos Açores, Luana 

Dias e Luís Figueiredo tiveram de 

aprofundar minuciosamente a 

argumentação que sustentava as medidas 

propostas pelos dois jovens deputados, as 

quais tiveram de passar por um processo 

de votação. No final dos trabalhos, foram 

apuradas as três escolas açorianas que 

participariam na Sessão Nacional. Os 

alunos da Escola Cardeal Costa Nunes 

ficaram posicionados em 2.º lugar. 

PICO-LISBOA: NO FIM DE UMA VIAGEM 

ESTÁ UM NOVO COMEÇO 

O mês de maio iniciou-se da melhor forma 

com a partida dos deputados para Lisboa 

acompanhados por Susana Esgueira e pela 

repórter especial — uma viagem muito 

Luana Dias e Luís Figueiredo  



Círculos e Comissões: O que são?  

Um círculo é constituído por deputados 

de uma zona (p. ex.: Açores, Porto…). 

Uma comissão, por seu turno, é 

formada pelos deputados de vários 

círculos. 

Como escrever uma reportagem:  
No primeiro dia, três alunos do curso de Ciências da Comunicação 

Social da universidade da Nova de Lisboa promoveram uma 

conferência para os jovens repórteres. Deram dicas e orientações 

importantíssimas para a conclusão do trabalho solicitado: uma 

reportagem a publicar posteriormente relatando de um 

determinado ponto de vista os acontecimentos centrais do 

Parlamento dos Jovens – edição Ensino Básico. 

 

agradável que os ajudou a começarem esta 

nova etapa com o pé direito. No dia 

seguinte à chegada à pousada onde 

ficaram alojados, encontraram deputados 

dos círculos de fora da Europa: Maputo 

(Moçambique) e Jersey (Inglaterra). 

Posteriormente, reencontraram os outros 

deputados açorianos, também 

selecionados na fase regional, e finalmente 

puderam rever alguns pormenores 

relacionados com as medidas que levavam 

para a sessão nacional que decorreria nada 

mais nada menos do que na Assembleia da 

República.  

O dia 6 amanheceu muito solarengo, com 

grandes expetativas. O sentido de 

responsabilidade era carregado pela Luana 

e pelo Luís pois, mais do que enfrentar o 

desconhecido, era muito importante 

defender o trabalho iniciado na sua escola 

e projetá-lo de modo a que os outros 

deputados lhes dessem valor.   

A primeira impressão da Assembleia foi 

muito agradável. O círculo dos Açores foi 

inserido na segunda comissão juntamente 

com os círculos de 

Bragança, Lisboa, 

Castelo Branco, 

Porto, Vila Real e 

Faro. A sessão foi 

iniciada pela 

deputada Maria 

Augusta Santos (PS), que referiu a extrema 

importância do envolvimento dos jovens 

em atividades daquele género. A deputada 

explicou que cada porta-voz iria ter três 

minutos para apresentar o projeto de cada 

círculo, que iria haver uma votação para 

escolher o projeto final que 

posteriormente seria levado ao Plenário e, 

por fim, um momento para se fazerem 

propostas de emenda, aditamento e 

eliminação de medidas desse mesmo 

projeto.  

O projeto dos Açores foi apresentado pela 

porta-voz eleita pelo círculo, Frederica 

Pacheco, aluna da Escola Antero de 

Quental (ilha de São Miguel, Açores). As 

medidas dos deputados açorianos 

consistiam na substituição dos produtos 

químicos na agricultura por produtos 

biológicos, na redução do uso de produtos 

químicos nas limpezas e na agricultura, na 

criação de grupos voluntários para 

vigiarem e cuidarem das praias para além 

da tradicional época balnear, em 

colaboração com as juntas de freguesia e 

as câmaras municipais, instalação de um 

detetor de descargas ilegais nos petroleiros 

e o aumento do patrulhamento da Zona 

Económica Exclusiva Portuguesa.  

O período de votação do projeto levado a 

plenário não correu tão bem como os 

deputados açorianos estavam à espera 

tendo ficado com menos um voto do que o 

primeiro posicionado, o círculo do Porto. 

No entanto, no momento de se 

formularem propostas, através de uma 

ideia conjunta, os deputados apresentaram 

uma proposta de aditamento de uma das 

suas medidas, que depois foi aprovada em 

comissão. 

O dia terminou com um jantar delicioso e 

um convívio excelente entre os jovens 

deputados vindos de todo o país. 

 

O dia 7 não amanheceu tão alegre como o 

anterior, mas nada melhor do que uma 

chuvinha para arrebitar. Os deputados 



Momentos Culturais:  

A peça “ Geração Facebook”, com elenco constituído por Sara 

Barradas, Rodrigo Paganelli, Flávio Gil e Sara Brás, foi apresentada 

na Sala dos Pares do Rei. Também houve uma visita guiada à 

Assembleia da República mas desta vez só para professores e 

jornalistas.  

 

“ Quando vos disserem que vocês 

são o futuro,  lembrem-se sempre 

que não são o futuro, são o 

presente.”  

 Deputado Pedro Pimpão (PSD) 

açorianos, os professores e repórteres 

acompanhantes saíram da pousada pelas 

9:15 para poderem estar no parlamento 

pelas 9:30, e num passo estugado 

rapidamente chegaram ao Palácio de São 

Bento. Todos os deputados foram 

encaminhados para o Plenário para a 

abertura solene, após encontro na antiga 

câmara dos pares. A sessão foi iniciada 

pelo presidente de mesa, Francisco 

Teixeira, e de seguida a palavra foi dada ao 

Presidente da Assembleia da República, 

Eduardo Ferro Rodrigues, ao presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha, e à 

Secretária de Estado 

Adjunta Alexandra 

Leitão, figuras da 

esfera política que 

recordaram a 

importância do envolvimento dos jovens 

nos problemas do mundo atual. Depois dos 

discursos de abertura os jovens deputados 

tiveram a oportunidade de fazerem umas 

perguntas a outros deputados presentes na 

sessão, perguntas essas que tinham sido 

escolhidas no dia anterior por votação nas 

comissões.  

 

 

 

 

 

Ao meio dia, os jovens repórteres saíram 

da sessão para se dirigirem a uma 

conferência com o deputado Alexandre 

Quintanilha.  

Da parte da tarde foram votadas as dez 

medidas finais para o projeto final. E após 

um período de proposta de emenda, 

aditamento e eliminação os deputados dos 

Açores conseguiram fazer aprovar a 

medida que fora votada no dia anterior em 

comissão (“Legislar a instalação de um 

detetor de descargas ilegais nos petroleiros 

e, consequentemente, aumentar o 

patrulhamento da ZEE portuguesa.”)  

 

 

 

 

Esta longa caminhada de meses feita por 

todos estes alunos empenhados estava a 

chegar ao fim. Durante o encerramento, a 

coordenadora do grupo de trabalho do 

Parlamento dos Jovens, Margarida Lopes, 

fez um discurso final no sentido de 

parabenizar os alunos pelo excelente 

trabalho feito. Também foram entregues 

diplomas aos jovens deputados e 

repórteres.  

 

 

 

 

Segundo estudos recentes, a pesca excessiva, a pesca ilegal e as capturas acidentais são um risco muito grande à biodiversidade marinha. 

Quais são as medidas tomadas pelo governo para o combater? (Carolina Gomes) 

“Não é um problema novo, é um problema que está presente há várias décadas. O problema é nós acharmos que os recursos são infinitos e 

portanto que podemos utilizar os recursos todos que nos apetece durante décadas ou séculos. Acho que a Comissão Europeia foi uma das 

primeiras, para além das Nações Unidas, que percebeu que isso não é verdade e, portanto, há quotas que são impostas aos vários países e que — 

aliás, às vezes são bastante controversas — querem limitar a pesca, do bacalhau, da sardinha, etc., e esses regulamentos europeus são depois 

traduzidos para as leis nacionais. E portanto, hoje em dia, essa questão está a ser acompanhada com muito mais cuidado. E estes vários países da 

União Europeia têm de seguir as recomendações que a Europa exige para a utilização desses recursos marítimos.” — Alexandre Quintanilha, 

presidente da Comissão de Educação e Ciência 

 

Dezenas de jovens provenientes de todo o território 

nacional, bem como alguns do estrangeiro mostraram 

não haver fronteiras entre si para refletir sobre os 

problemas dos oceanos, pois a poluição dos oceanos 

não tem fronteiras.  

 

Foto de grupo 



  

Os porta-vozes de cada círculo tiveram  

tempo para dar a conhecer tudo o que 

aprenderam, as experiências e o que 

esperavam que mudasse futuramente. 

“Não há Planeta B”, foi uma frase referida 

várias vezes nesses discursos. Fechamos a 

sessão com chave de ouro, quando, a 

pedido da porta-voz do círculo de Leiria, 

se levantaram todos para que pudesse ser 

cantado em alto e bom som o Hino 

Nacional. Muitos, muitos aplausos se 

seguiram. 

No final, após as emocionadas despedidas, 

os amigos açorianos foram chamados ao 

gabinete do presidente do PS, Carlos 

César, deputado açoriano, com quem 

puderam conversar e tirar uma foto. 

Como recordação daquela passagem pelo 

Parlamento, os jovens deputados 

receberam ainda uma oferta simbólica.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Carolina Gomes, aluna do 9.º A 

 Escola Cardeal Costa Nunes (EBS da Madalena)  

 

 
(Esta reportagem encontra-se publicada no site da ECCN: www.eccn.edu.pt) 

 

Balanço no regresso ao Pico: 

Perante a questão “O que significou o Parlamento dos Jovens?” 

os jovens deputados Luana Dias e Luís Figueiredo foram 

unânimes: “Participar no Parlamento dos jovens é uma 

oportunidade enriquecedora em diversos aspetos: a discussão 

de pontos de vista; o estímulo da nossa curiosidade por 

assuntos de interesse público; o aumento de conhecimentos 

sobre os nossos órgãos governamentais, entre outros. 

Gostaríamos de repetir esta experiência pelo facto de este ser 

um projeto bem organizado, capaz de despertar o nosso 

interesse pela vida política e pela liberdade de expressão 

educada. Além disso, foi uma enorme oportunidade para 

conhecermos outras pessoas de diferentes partes de Portugal e 

de diversas nacionalidades que nos marcaram pela positiva”.  

 

Este projeto, para uma jovem repórter, é inesquecível. Logo à 

partida, nunca me tinha imaginado numa função deste género 

e tratada de uma forma tão agradável e respeitosa. Por outro 

lado, considerei este projeto muito importante para a 

formação dos jovens enquanto cidadãos ativos, pois tomaram 

parte nas decisões importantes para o nosso futuro coletivo. 

 
Jovens deputados e repórteres dos Açores  

com João Castro e Lara Martinho (PS - Açores)  

Tempo de votação 

http://www.eccn.edu.pt/

