
 
  

Professor: PEDRO PEREIRA -  Jornalista: BEATRIZ REIS 

05/ 2019 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drgg 
 
 
 
 
 
 

Na manhã do dia 19 de maio, os nossos deputados encontraram-se no 

Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo para o seu próximo passo. 

Após 1h30 no ar e o check-in feito, foi nos dada a possibilidade de conhecer os 

pequenos cantinhos da nossa capital. Ao fim de 1 dia turístico, o círculo da 

Madeira reuniu-se para esclarecer as propostas a apresentar no dia seguinte e 

analisar as das outras regiões. 

 

Na segunda-feira seguinte os 

círculos eleitorais foram subdivididos 

em 4 comissões para uma melhor 

exposição e defesa das propostas na 

qual 130 deputados apresentaram 22 

projetos de recomendação em 3 

minutos e de seguida debateram-nos 

em 5. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algumas horas depois deu-se o 

intervalo para a reposição de energias 

para uma segunda e última parte na qual, 

acabou por ser aprovado 1 projeto com 

um limite máximo de 5 medidas e 3 

perguntas para serem apresentadas na 

sessão Plenária por cada Comissão. Após 

o debate foram aceites 20 propostas, 5 de 

cada Comissão, entre elas, o projeto de 

recomendação da Madeira com muito 

esforço e dedicação. 

 

O convívio e uma refeição fecharam assim o segundo dia no jardim do 

Palácio de São Bento. 

 

Entretanto os jornalistas realizaram uma visita guiada ao histórico Palácio de 

São Bento com a Sra. Guia Maria José que nos recebeu alegremente e partilhou 

diversas curiosidades. 

 



 
 
 
 

 
 

O dia seguinte começou cedo com a 

abertura solene do Plenário pelo Vice-Presidente 

da Assembleia da Republica, Jorge Lacão que nos 

deu o seu ponto de vista relativamente às 

alterações climáticas e que afirmou “certas visões 

egoístas precisam de ser esquecidas, portanto 

devemos ter uma atitude de generosidade para 

com as gerações seguintes” e admitiu “acredito 

que a vossa geração vai ser bem melhor que a 

minha”. 

Junto dele estavam também presentes o Secretário de Estado Adjunto, José 

Mendes, o Presidente da mesa António Pato e o Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência, Alexandre Quintanilha que, afirmou “não é um tema novo na história do nosso 

planeta” e que os principais problemas a serem falados são as chuvas ácidas e o buraco 

do ozono. Além disso, partilhou um diálogo que teve com o seu colega Mário Soares há 

30 anos sobre este mesmo assunto, no qual trocaram ideias acerca do que poderia 

acontecer se ninguém tomasse a iniciativa de mudar e tal como previsto, “hoje, 30 anos 

depois, está a acontecer tudo o que se falou”. Opinou também que, apesar de em 2050 

o nosso país estar descarbonizado, isso não será o suficiente, porque estas alterações 

implicam muito esforço. José Mendes comentou também que este tema “não é novo no 

planeta, o que tem de novo é que acontece devido à ação do Homem”. 

De seguida deu-se o período de perguntas realizado pelos porta-vozes aos que 

estavam presentes na mesa. 

Minutos depois realizou-se então o debate da Recomendação à Assembleia da 

República sobre o tema. 

 



Na sua opinião, qual é o papel da educação? 
“Muita gente acha que a educação serve 

simplesmente para garantir o emprego, mas nós 

temos de seguir os nossos sonhos através dela.” 

 

 Entretanto os jornalistas tiveram a oportunidade de participar numa 

Conferência de imprensa com o Sr. Dr. Alexandre Quintanilha. 

 

Como acha que as alterações climáticas estão a 
afetar o mundo? 

“Certos países vão ser beneficiados, mas 

outros vão ser secos ou húmidos de mais. Não está 

apenas relacionado com a temperatura, podemos 

também usar como exemplo os insetos e doenças 

que estão a chegar do Sul da Europa.” 

Considera a política algo necessário a nos 
acompanhar desde “raíz”? 

“Isso é algo que não parte de nós, daí sermos 

sensibilizados. Os pais que nasceram numa outra 

geração não são tão sensibilizados, pois as pessoas 

não aprendem depressa apesar de aprenderem.” 

 

Quão importante considera ser este projeto? 

“Ele serve para percebermos como o processo 

de legislativa leva tempo, em que é necessário 

ter compromissos, que nos debates há pessoas 

que nem sempre estão de acordo. Acompanho-

o há 4 anos e acho bom o facto de ele 

proporcionar-vos a oportunidade de debater 

com outras pessoas de cidades diferentes, temas 

importantes na atualidade. 

 



  
 
 
 
 
 

Para terminar a Recomendação Final, os deputados e jornalistas dirigiram-

se à sala do Plenário após o almoço para uma última votação, na qual houve 10 

medidas vencedoras 

De modo a encerrar este trajeto, os porta-vozes tiveram a oportunidade de 

deixar uma última palavra para todos os que lá estavam presentes e assim se 

prosseguiu a entrega dos diplomas. 

 

Esta caminhada, apesar de demorada, foi feita com muito esforço, dedicação 

e acima de tudo vontade. 

Foi uma oportunidade única pois, com ela não levámos apenas 

conhecimento como também amizades. 

 


