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O tempo urge! Os relógios não param!  

 

 
 

 Todos os dias somos alertados 

para a problemática que originou o tema 

proposto para este ano letivo (2018/2019) 

– “Alterações Climáticas – Salvar os 

Oceanos”. Todo o trabalho desenvolvido 

pela nossa escola foi desenvolvido em 

cooperação com a Assembleia da 

República, a Assembleia Legislativa da 

região Autónoma dos Açores e Madeira, o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, a Direção Geral dos Assuntos 

Consulares e das Comunidades Portuguesas, as direcções 

regionais da Educação e da Juventude da região Autónoma dos 

Açores e as direcções regionais de Educação e de Juventude e 

Desporto na região Autónoma da Madeira. 

A importância do tema entra pelas nossas casas, quer 

via meios de comunicação ou via redes sociais. As alterações 

climáticas tornaram-se, infelizmente, em algo que nos toca a 

todos e urge uma mudança rápida de atitudes de todos nós, 

habitantes de um planeta azul, a Terra. Apesar da incessante 

procura de um novo planeta onde seja possível a existência de 

vida, de concreto só temos o nosso e como tal, temos que agir 

já! 

Como jovens que têm a consciência do que se passa à nossa volta e da importância do 

tema deste ano “Alterações climáticas - Salvar os Oceanos”, rapidamente conseguimos criar a 

nossa lista. Sendo o Parlamento dos Jovens uma oportunidade para o desenvolvimento do 

nosso espírito crítico, a capacidade de argumentar e transmitir de forma autónoma as nossas 

opiniões, este tipo de iniciativa promove o interesse pela política e o envolvimento dos jovens 

na discussão de temas importantes. 
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Foram várias as escadarias que tivemos 

que escalar, com a finalidade de que o nosso 

contributo possa ser útil e ouvido! Chegarmos à 

Assembleia da República foi um marco nas nossas 

vidas, percorrer as mesmas escadarias, onde 

todos os dias, os nossos governantes e deputados 

passam, foi algo inesquecível. Foram várias as 

fases por que passamos até aos dias da Sessão 

Nacional - 6 e 7 de maio. 

Entrando numa máquina do tempo, 

faremos uma retrospetiva do percurso que 

realizámos rumo ao nosso objetivo - a Assembleia 

da República. 

O primeiro passo foi a constituição e 

entrega das Listas Eleitorais que decorreu até ao 

dia 16 de novembro. Apenas foi apresentada 

uma lista, quer para o Ensino Básico, quer para 

o Ensino Secundário. 

Apesar de sermos lista única, os nossos 

jovens candidatos a deputados decidiram fazer 

a sua campanha para que todos os colegas do 

ensino básico tivessem conhecimento das 

nossas propostas. Para tal colocamos cartazes 

de divulgação e formulamos as nossas medidas, 

que pretendíamos levar à Sessão Distrital e 

Regional. 

No decorrer de todo o processo 

ainda contamos com a presença no nosso 

Agrupamento, do deputado da 

Assembleia da República, Pedro Pimentel, 

que participou na sessão com o 

deputado, desde já o nosso 

agradecimento pela sua presença e pela 

motivação que nos transmitiu. 
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Chegado o dia da eleição, e apesar de sermos uma lista única, estávamos nervosos 

quanto ao resultado. Em 243 eleitores inscritos, apenas votaram 151, a nossa lista obteve um 

total de 137 votos. 

Seguiu-se a sessão escolar e, dos dez membros da lista, apenas três deputados e um 

suplente poderiam representar o nosso agrupamento na fase distrital em Vila Real, no dia 18 

de fevereiro. Realizado o debate, procedeu-se a uma votação que ditou que a missão de 

representar a escola na Sessão Distrital do dia 18 de fevereiro fosse da responsabilidade de 

Miguel Marinho (porta voz), Tiago Vilela, João Andrade e João Santos no lugar de suplente. 

No dia 18 de fevereiro, seguiu-se a sessão Distrital, no auditório do Instituto Português 

do Desporto e Juventude, em Vila Real. Os 4 deputados do Agrupamento de Escolas Miguel 

Torga apresentaram e defenderam as suas medidas, na esperança de conseguirem lugar na 

Sessão Nacional. 

Após a apresentação pela presidente da mesa, dos elementos que a constituem, deu-se 

início à sessão distrital, onde os deputados das diversas escolas participantes tiveram a 

oportunidade de questionar a Sra. Deputada Manuela Tender, que fez questão de mostrar o 

seu agrado pelo empenho e dedicação dos jovens, na 

política e no seu futuro. 

A etapa seguinte foi o Debate na Generalidade, do 

qual resultou o projeto-base que foi, posteriormente, 

discutido, de forma entusiasta, nas Comissões de 

Trabalho. Após a argumentação, contra-argumentação e 

votações, os jovens deputados definiram as medidas que 

constituem o Projeto de Recomendação do Círculo de Vila 

Real. 

Após definido o Projeto de Recomendação, chegava o momento mais esperado por 

todos os deputados: a eleição das três escolas que representariam o Círculo Eleitoral de Vila 

Real, na Sessão Nacional, a decorrer na Assembleia da República nos dias 6 e 7 de maio. O 

Agrupamento de Escolas Morgado Mateus elegeu duas deputadas, Luísa Dias (Porta-voz) e 

Gabriela Cardoso, sendo a escola mais votada, seguiu-se a Escola Secundaria de Valpaços com 

as deputadas Carolina Valpaços e Regina Araújo e o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, 

Sabrosa, elegeu os deputados Miguel Marinho e Tiago Vilela. 

Finalmente, chegou o dia 6 de maio! Após algumas horas de viagem, chegamos à 

Assembleia da República, preparados para defender as nossas propostas, mas, acima de tudo, 

para que, no final dos dois dias de trabalho intenso, resultassem medidas finais que possam ser 
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exequíveis e aplicadas pela população. 

Após a chegada, os deputados foram levados 

para as respetivas comissões de que fazem parte os 

outros círculos eleitorais. Começou o trabalho de 

debate, onde os deputados demostram confiança nas 

suas medidas e nas suas capacidades de 

argumentação. 

Enquanto os deputados se encontravam nas 

comissões, nós, os jornalistas e os professores, 

tivemos direito a uma visita guiada ao Palácio de S. 

Bento. Na sala dos Passos Perdidos, foi-nos dada a 

conhecer a história daquela sala, contemplámos a 

sua beleza e as suas obras de arte. 

 

 

A meio da tarde, chegou a hora de repor energias, onde foi oferecido um lanche, para 

de seguida se retomarem os trabalhos, com vista à redação final do projeto de recomendação 

da Comissão e seleção das perguntas a apresentar no Plenário. 

Findo o trabalho do primeiro dia, assistimos 

ainda a uma peça de teatro (momento cultural) e, 

posteriormente, chegou a hora do jantar e depois a 

hora do descanso no hotel, onde ficámos muito 

bem instalados. 

 

 

 

 



 

     Reportagem do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa 6 

Chegou o dia 7 de maio, onde o trabalho desenvolvido durante todo o percurso seria 

concluído.  

Iniciámos a última jornada com a abertura solene do Plenário pelo Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Seguiu-se a período de perguntas aos 

deputados da Assembleia da República. Posteriormente iniciou-se o debate da recomendação 

a apresentar à Assembleia da República. 

Enquanto decorria a Sessão Plenária, os 

jornalistas tiveram a oportunidade de participar numa 

conferência de imprensa, com o Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha. Tal como na Sessão Plenária, o aquecimento 

global e as mudanças climáticas foram os temas em destaque. 

 
No final da manhã tivemos direito a uma 

foto do grupo, com a presença de todos os 

deputados e jornalistas.  

Após o almoço, regressámos novamente 

ao plenário para o debate e votação final das 

recomendações à Assembleia. 

Durante a tarde, alguns deputados do 

distrito de Vila Real apareceram para nos 

desejar boa sorte. O nosso obrigado aos deputados Francisco Rocha, Pedro Pimentel e à 

deputada Manuela Tender. 

Finda a sessão, esperemos que as nossas medidas de recomendação sejam tidas em 

consideração, porque O tempo urge! Os relógios não param!   

Chegou a hora do regresso e da despedida dos nossos colegas deputados. Um até 

breve, porque para o ano vamos concorrer novamente! Embora que para o ano, no nosso 

caso, será uma experiência no secundário. As boas experiências são sempre de repetir! 

 

 

Reportagem do João Santos, aluno do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa! 

 

 

 


