
Deputados da escola 

Secundária José Falcão 

combatem as alterações 

climáticas 
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No início deste ano letivo foi-nos lançado o desafio de refletir as alterações climáticas, 

de modo a reverter o aquecimento global. 

Este desafio surgiu da relevância da temática na época em que nos encontramos. 

Neste momento assistimos a uma situação bastante problemática, fruto da atual atividade 

humana em relação à queima de combustíveis fósseis, principalmente.  

Deste modo, a Escola Secundária José Falcão aderiu a este projeto, conseguindo 

alcançar a representação do círculo de Coimbra na Assembleia da República, a fase Nacional 

do projeto. 

 

Fase Nacional 

1º dia – Trabalho nas Comissões 

Após muitos meses de trabalho, a equipa da nossa escola rumou, a 20 de maio de 2019, à 

Assembleia da República para a fase nacional, de modo a contribuírem para um projeto de 

recomendação a ser apresentado. Pelas 13:30 deu-se a chegada das delegações de todos os 

distritos de Portugal destinados a participarem na Sessão Nacional e, por volta das 14:15, deu-

se início às Reuniões das Comissões, onde foram debatidos os Projetos de Recomendação 

aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob orientação de Deputados da Assembleia da 

República em representação dos Grupos Parlamentares. 

 



A nossa escola ficou na 2ª Comissão, na Sala 2, onde existiam 32 deputados e 5 Projetos de 

Recomendação dos distritos de Lisboa, Vila Real, Açores, Aveiro, Braga e Coimbra 

Em paralelo, às 15:00 para os jornalistas e às 15:30 para os professores, decorreu uma Visita 

Guiada ao Palácio de S. Bento, onde nos foi apresentada a Sala dos Passos Perdidos, que se 

encontra atrás da Assembleia da República. É para essa sala que abrem as portas de saída da 

Assembleia da República e por onde todos os Deputados passam à saída e à entrada. É 

também aí que se costumam localizar os jornalistas para entrevistar os Deputados depois das 

suas reuniões parlamentares, para colocar questões sobre as mesmas. 

Às 16:00, foi nos dado um lanche delicioso e entre as 16:30 e as18:00, deu-se a continuação do 

debate, da redação final do projeto de recomendação da Comissão e a seleção das perguntas a 

apresentar no Plenário, no dia seguinte.  

Às 18h15, decorreu o programa cultural, com a representação de uma peça de teatro sobre 

um tema muito atual, redes sociais e o seu reflexo na sociedade actual, com grande êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plenário 

2º dia - 21 de maio 

Chegados à Assembleia, dirigimo-nos para o hemiciclo onde os deputados se sentaram, os 

jornalistas na sua bancada e os professores nas galerias. A Sala contava com 130 deputados. O 

Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão fez a abertura solene e deu as boas-

vindas, tal como o Presidente da Comissão da Educação, da Ciência e da Cultura, Alexandre 

Quintanilha (deputado do PS) e deu-se assim início à Sessão Plenária. A Mesa tinha como 

presidente António Pato, como vice-presidente, Tiago Martins e restantes secretários(as).  

Deu-se início ao período de perguntas aos deputados da Assembleia, de acordo com a ordem 

das Comissões. Estiveram presentes os seguintes deputados: Margarida Mano, do PSD, Ana 

Mesquita, do PCP, Luís Monteiro, do BE, Porfírio Silva, do PS, Ilda Araújo, do CDS-PP e Heloísa 

Apolónia, do PEV. 

 

 

 

 

 



Entrevista deputada: Ana Mesquita PCP  

Quando terminaram as perguntas, os jornalistas foram para o 

corredor onde aguardaram pela saída dos deputados para os 

questionar.  

Entrevista Deputada Ana Mesquita PCP 

Jornalista – “O que acha em relação ao facto das alterações climáticas estarem a ser um dos 

principais aspectos que estão a ser mais falados em relação à Campanha das europeias?” 

 Deputado – “Essa é uma questão que me parece neste momento uma preocupação 

transversal, em termos da necessidade de desenvolvimento do nosso planeta, por um lado 

para suprimir as necessidades de quem nele vive, mas por outro com a componente necessária 

de manutenção uma vez que não temos uma segunda casa para onde ir e na verdade não 

podemos propriamente destruir esta; nós gostamos de viver e gostamos do nosso planeta, 

naturalmente esta é uma agenda que tem estar em cima da mesa, até porque alterações 

climáticas existem desde que existe planeta terra e se calhar nós devemos estar a tentar 

alcançar é não só a questão daquilo que é a pressão exercida pelo Homem mas pela própria 

dinâmica e carga geológica, também devíamos acautelar essa questão para futuro.” 

 

Conferência de Imprensa com o Presidente da Comissão de Educação, da Ciência e da Cultura 

De seguida, também para os jornalistas, deu-se uma Conferência de Imprensa que contou com 

a presença do Sr. Deputado e Presidente da Comissão e Educação e Ciência Alexandre 

Quintanilha do PS onde os jornalistas puderam apresentar mais perguntas ou as suas dúvidas 

sobre diversos temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomeço dos Trabalhos, encerramento e distribuição de Diplomas 

Depois, às 13:00 foi servido o almoço e da parte da tarde deu-se a votação das propostas que 

deviam ou não integrar-se no Projeto de Recomendação a apresentar à Assembleia da 

República, dando-se seguidamente o Encerramento da Sessão Nacional do parlamento dos 

Jovens. 

 

 

 

 

 

Reportagem: 

André Morgado Duarte,  aluno do 12º ano da Escola Secundária José Falcão de Coimbra 


