
Jovens deputados da Escola Básica e Secundária de 

Machico na Sessão Regional.  

Jovens debatem Crise Demográfica na Assembleia da República 
 

 

A Assembleia da 

República reuniu, 

nos dias 26 e 27 de 

maio, 130 jovens 

deputados eleitos 

nos distritos e 

Regiões Autónomas 

do país para mais 

uma Sessão Nacional 

do Parlamento dos 

Jovens - Secundário, 

onde se aprovou, a 

Recomendação Final 

sobre o tema da “Crise Demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento”. 

 

Com o objetivo de promover o interesse dos jovens pela participação cívica e política e incentivar 

as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e 

da formação da vontade da maioria, a Assembleia da República promove, em parceria com o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, o Ministério da Educação e Ciência e as Secretarias 

Regionais, o programa Parlamento dos Jovens, onde são analisados e discutidos temas da 

atualidade.  

No Ensino Secundário, o tema em debate foi a “Crise Demográfica: emigração, natalidade, 

envelhecimento”. Ao longo do ano letivo, 392 escolas de todo o país envolveram-se no debate da 

atual crise demográfica e suas consequências, um problema transversal a vários países que é 

marcado por indicadores comuns: redução do número de nascimentos, aumento da população 

ativa que emigra à procura de melhores oportunidades de vida noutros países, sustentabilidade 

de um país envelhecido. À fase de 

apresentação e debate do tema nas escolas, 

seguiu-se a constituição de listas eleitorais e 

o desenrolar de todo o processo eleitoral. 

Eleitos os jovens, realizou-se a sessão 

escolar para aprovação do Projeto de 

Recomendação da nossa escola e respetiva 

eleição dos jovens deputados à sessão 

regional. 

Na Região Autónoma da Madeira, a sessão 

regional teve lugar no dia 1 de abril, na 

Assembleia Legislativa Regional. Depois de 

apresentadas todas as escolas 



Círculo da Madeira à chegada da AR  

Círculo da Madeira na 2ª reunião de Comissão  

participantes e do cumprimento do período de perguntas à Srª Deputada à Assembleia da 

República, Dr.ª Cláudia Monteiro, foram apresentados, discutidos na generalidade e votados os 

projetos de recomendação das várias escolas, tendo merecido o maior número de votos a favor o 

projeto da Escola Secundária Jaime Moniz, eleito projeto base. Concluído o debate na 

especialidade, foi aprovado o Projeto de Recomendação do Círculo da Madeira à sessão nacional 

e eleitos os quatro deputados que representariam a Madeira na Assembleia da República, dois 

jovens da Escola Básica e Secundária da Ponta de Sol (João Dinis Ramos, porta-voz, e Marcos 

Mateus) e dois jovens da Escola Básica e Secundária de Machico (Ricardo Franco e Hugo Alves).   

A sessão nacional decorreu nos dias 26 e 27 de maio, 

com a participação de 65 escolas. Os trabalhos 

tiveram início pelas 14 horas do dia 26, com a 

realização das reuniões das comissões para debate, 

na generalidade e na especialidade, dos vinte e um 

projetos de recomendação dos vários círculos 

eleitorais do país, juntamente com o do círculo “Fora 

da Europa”, representado pelas escolas de Macau e 

Timor. O círculo da Madeira foi integrado na 

segunda Comissão, assim como os círculos do Porto, 

Setúbal, Bragança, Faro, Viseu. Os círculos de Leiria e 

Viana do Castelo, embora sem projeto de 

recomendação em discussão, integraram igualmente 

a segunda Comissão, que foi presidida pelo Senhor 

Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda e 

secretariada pelo Assessor Drº Joaquim Ruas e pela 

senhora Deputada Ana Carolina Mendes, do Partido 

Socialista).  

Após a apresentação dos respetivos 

projetos de recomendação, cada círculo 

teve oportunidade de questionar e 

responder às interpelações dos outros 

círculos. A votação dos projetos de 

recomendação deu a vitória ao círculo do 

Porto, eleito projeto-base e, 

posteriormente, alvo de propostas de 

alteração de redação, aditamento e 

eliminação de medidas. Enquanto 

decorriam os trabalhos nas reuniões de 

Comissão, os professores e os jovens 

jornalistas tiveram oportunidade de 

realizarem uma visita guiada ao Palácio de 

São Bento. Durante a tarde, foram também 

apresentados os trabalhos do Euroscola.  

 



Atuação cultural do grupo WANNABEES, da Escola 

Secundária de Moimenta da Beira 

Círculo da Madeira aquando da votação das medidas para a 

Recomendação Final à AR 

 

Como este é um projeto educativo, 

houve um momento cultural com a 

atuação do grupo WANNABEES da 

Escola Secundária de Moimenta da 

Beira, um grupo de jovens que se 

trouxe animação à Sala dos Passos 

Perdidos, um momento 

descontraído que antecedeu o jantar 

nos claustros do Palácio de S. Bento.  

 

 

 

O dia 27 de maio foi dedicado à Sessão Plenária, cuja abertura solene ocorreu às 10 horas pelo 

Excelentíssimo Vice-Presidente da Assembleia da República, o Senhor Deputado Eduardo Ferro 

Rodrigues. De seguida, ao Presidente da mesa do Parlamento dos Jovens, João Cardoso, juntaram-

se o Vice-Presidente, Miguel Fonseca, e o 1º e 2º Secretários, Patrícia Marques e Mariana Duarte 

respetivamente, iniciou-se o período de perguntas aos deputados dos seguintes grupos 

parlamentares: Isabel Moreira (PS), Pedro Pimpão (PSD), Rui (CDS-PP), Mariana Mortágua (BE), 

Rita Rato (PCP), José Luís Figueira (PEV). 

Seguiu-se o debate da recomendação final à Assembleia da República, onde foram apresentadas e 

discutidas as vinte medidas aprovadas nas quatro reuniões de comissão. Paralelamente, decorria 

a conferência de imprensa, onde o Dr. Abel Batista respondeu, em conferência de imprensa, às 

perguntas colocadas pelos jornalistas das escolas. Feita a argumentação e contra-argumentação 

das medidas das comissões, a sessão foi interrompida para a foto de grupo, seguida do almoço 

nos claustros do Palácio de S. Bento. Os trabalhos foram retomados com a votação final das 

medidas apresentadas pelas 

comissões, só podendo ser 

aprovadas dez que, por sua vez, 

constituiriam a recomendação 

final a ser apresentada ao 

Presidente da República, Dr. 

Cavaco Silva. Após a votação, foi 

elaborado a recomendação final.  

A sessão plenária terminou com a 

entrega dos certificados de 

participação a todos os jovens 

deputados.  

 

Ana Carolina Candelária Jesus 

Reportagem Parlamento dos Jovens Escola Básica e Secundária de Machico (O Tristão) 


