
 

 

 dias 26 e 27 de Maio de 2014 foram os escolhidos para dar lugar a 

mais uma Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino 

Secundário, realizada no Palácio de São Bento, em Lisboa. Este 

programa, organizado pela Assembleia da República em colaboração com outras 

entidades, tal como o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Ministério da 

Educação e Ciência, tem como objetivo promover a educação para a cidadania e o 

interesse dos jovens pela participação cívica e política, debatendo temas da 

atualidade, pelo que este ano o tema escolhido foi: “Crise demográfica: emigração, 

natalidade e envelhecimento”, um assunto em voga hoje em dia. 

A 11ª edição do Parlamento dos Jovens foi constituída, tal como as anteriores, 

por três fases: a Sessão Escolar, a Sessão Distrital ou Regional e a Sessão Nacional, 

discutindo e aprovando, em que cada sessão, projetos de recomendação. 

 A Sessão Escolar conta com uma prévia campanha eleitoral, em que cada lista 

formada expõe as suas medidas, seguindo-se de eleições que elegerão os deputados 

que participam na Sessão Escolar. Nesta sessão serão escolhidas as medidas que 

integrarão o Projeto de Recomendação da escola, assim como os 2 deputados que as 

apresentarão e defenderão na Sessão Distrital e o suplente que os acompanhará. Na 

Sessão da Escola Engenheiro Acácio Calazans Duarte, as jovens deputadas Eduarda 

Fortuna, Mariana Cardeira e Inês Oliveira foram as eleitas para representar a escola. 

A Sessão Distrital decorre com debate e votação na generalidade e na 

especialidade do Projeto de Recomendação a representar o círculo eleitoral e as 

escolas que o apresentarão e defenderão na Sessão Nacional, assim como o Porta-

voz que discursará em nome do Círculo, na Sessão Plenária. A Sessão Distrital de 

Leiria decorreu no auditório do IDPJ de Leiria no dia 25 de Março de 2014 e apesar do 

Projeto de Recomendação da ESEACD não ter sido o mais votado, ainda 

conseguimos fundir uma medida nossa com outra do Projeto de Recomendação eleito. 

Mas nem tudo foi mau, pois a Calazans Duarte foi a escola mais votada para 

representar o Círculo de Leiria na Sessão Nacional, seguindo-se a Escola Francisco 

Rodrigues Lobo, Escola Dr. Pascoal de Melo e Escola da Guia. O Porta-voz eleito foi 

Fábio David, jovem deputado da Escola Dr. Pascoal de Melo. 
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A Sessão Nacional representa o culminar deste trabalho. O primeiro dia é 

destinado às reuniões de Comissões, para debate na generalidade e na especialidade 

dos projetos de Recomendação aprovados nos círculos eleitorais e o segundo dia 

dedicado à Sessão Plenária com a participação de 130 jovens deputados de escolas 

de todo o país, incluindo Açores e Madeira, e contando ainda com duas escolas de 

fora da Europa, a Escola Portuguesa Ruy Cinatti-díli, de Timor, e a Escola Portuguesa 

de Macau. 

Após a chegada das delegações ao Palácio de São Bento, pelo início da tarde 

do dia 26, deu-se início às reuniões das Comissões, sob orientações de Deputados da 

Assembleia da República em representação dos Grupos Parlamentares. Os deputados 

dos 21 círculos eleitorais presentes nesta sessão foram divididos pelas 4 comissões 

existentes. O círculo eleitoral de Leiria ficou dividido em duas comissões: na comissão 

3 ficaram os deputados da Escola Dr. Pascoal de Mello, Engenheiro Acácio Calazans 

Duarte e Francisco Rodrigues Lobo e na comissão 2 ficaram os deputados da Escola 

da Guia. A Comissão 3 foi orientada por Catarina Marcelino, deputada do PS, por Inês 

Teotónio Marcelino, deputada do CDS-PP e por Ana Vargas, assessora. 

Enquanto se discutiam os Projetos de Recomendação nas Comissões, os 

jornalistas podiam aproveitar para assistir e tirar as suas fotografias e anotações, até à 

prevista visita guiada ao Palácio de S. Bento: Sabia que em 1895 houve um incêndio 

que destruiu as Câmaras dos Deputados da Sala das Sessões? E que esta Sala era 

retangular e só adquiriu a forma semicircular na sua reconstrução? E sabia também 

que no período do Estado Novo a bancada do Governo não existia porque durante a 

Ditadura o Governo não comparecia no Parlamento? Aprendemos bastante sobre a 

história do Parlamento. 

Dadas por terminadas as reuniões das 

Comissões, os deputados, jornalistas e 

professores tiveram direito a um lanche nos 

claustros, um belo sítio para promover o 

convívio entre todos. E para descontrair um 

pouco, fomos contemplados com um 

programa cultural: uma atuação do Grupo 

WANNABEES, da Escola Secundária de 

Moimenta da Beira, que resultou numa ótima 

interação entre o grupo e os nossos jovens 

deputados e jornalistas. Finalizado o 

espetáculo, dirigimo-nos novamente aos 

claustros, desta vez para jantar, e assim 

terminou o primeiro dia da Sessão Nacional. 
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O segundo dia deu-se início com a abertura solene do Plenário pelo Vice-

Presidente da Assembleia da República, o Deputado Eduardo Ferro Rodrigues, que 

começou por comentar o tema em discussão. Seguidamente, Carlos Moedas, 

Secretário de Estado, também teve a palavra, fazendo um comentário bastante 

curioso: «Houve mais votações para o Parlamento dos Jovens do que para as 

Associações de Estudantes, isto foi um fenómeno.». Após as palavras destes 

Deputados, de encorajamento e agradecimento à imensa dedicação da parte dos 

jovens a este programa, que é importante não só para os jovens, mas também para os 

Deputados ouvirem a voz do futuro do país, deu-se início ao período de perguntas aos 

Deputados em representação dos Grupos Parlamentares. Neste momento, à 

presidência da mesa, pelo jovem João Cardoso, juntou-se o Vice-Presidente Miguel 

Fonseca, 1ª Secretária Patrícia Marques e 2ª Secretária Mariana Duarte. 

Em representação dos Grupos Parlamentares, contou-se com os deputados: 

Pedro Pimpão (PSD), Isabel Moreira (PS), Artur Rêgo (CDS-PP), Rita Rato (PCP), 

Mariana Mortágua (BE) e José Luís Ferreira (PEV). Todos tentaram deixar 

esclarecidas as perguntas de cada círculo. 

 

Assim que se deu por encerrado este período de perguntas aos Deputados, 

começou o debate das propostas de recomendação à Assembleia da República sobre 

o tema e os jornalistas puderam fazer algumas perguntas aos Deputados à medida 

que estes saíam da Sala. Algumas das perguntas incidiam sobre o facto deste 

trabalho feito pelos jovens ser ou não valorizado e implementado, no qual foi possível 

obter algumas respostas: «Eu acho uma excelente iniciativa, é uma iniciativa com 

visibilidades, acho que os partidos têm discutido as propostas dos jovens, para dar o 

exemplo houve uma Comissão de Educação toda ela dedicada a propostas oriundas 

do anterior Parlamento dos Jovens e quantas mais iniciativas destas se fizer, melhor, 

até porque o contacto real com a causa da democracia e este tipo de formato de 
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interação aprofunda o próprio sentido do que é a democracia em cada jovem, e os 

jovens são o futuro» foram as palavras de Isabel Moreira quanto a este assunto. Pedro 

Pimpão também teve uma opinião semelhante: «o trabalho que vocês fazem nas 

sessões, o trabalho que vocês estão a fazer no vosso caso em concreto (jornalistas), 

ao transmitirem aquilo que é o trabalho que os vossos colegas aqui fazem, é uma mais 

valia, e depois os senhores deputados e a Sede de Comissão discutem as vossas 

Recomendações. Eu sou o coordenador do grupo de trabalho do Parlamento dos 

Jovens e nós levamos as vossas Recomendações ao grupo de trabalho e à Comissão 

de Educação e discutimos as vossas propostas, depois reencaminhamo-las para todos 

os grupos Parlamentares, desde a esquerda à direita, e para o Governo, no sentido de 

acautelar algumas dessas propostas, e vou dizer-vos que muitas das propostas que 

foram discutidas e aprovadas no ano passado foram implementadas em Portugal» 

Mais tarde, os jornalistas puderam dirigir-se à Sala de Conferência de Imprensa 

para ouvir o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, 

Deputado Abel Batista, que respondeu às nossas perguntas. A maioria das perguntas 

incidiram na Educação, como por exemplo o facto de haver escolas a encerrar, 

questões relacionadas com o ensino num meio rural e num meio urbano, etc. 

Novamente nos claustros do Palácio de S. Bento, todos têm direito ao almoço 

que serve também para descomprimir do ambiente por vezes com alguma tensão 

entre os deputados. Logo a seguir se retoma o debate e segue-se a votação final 

global da Recomendação, que ainda com alguns desentendimentos entre deputados e 

elementos da mesa, tudo acabou bem e com a Recomendação à AR seguinte:  

1. Obrigatoriedade da introdução do número de elementos do agregado 

familiar para o cálculo de taxas, impostos e outras contribuições. Ex.: 

IMI, Tarifa Familiar da Água, etc. 

2. Implementação/incremento de políticas de apoio à natalidade tais como: 

uma redução do IVA dos produtos destinadas a bebés, alargar os 

direitos do abono de família e direito ao subsídio de arrendamentos 

para a habitação jovem. 
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3. Atribuição de benefícios fiscais a empresas que possuam creches e 

infantários e atribuição de apoios às empresas que não os possuem 

mas que desejam possuir. Isto visando conciliar a vida profissional com 

a vida famílias dos trabalhadores, e também implementar medidas 

subsidiárias. 

4. Incentivos fiscais e redução de impostos para os empreendedores que 

apresentem projetos válidos para a criação e consolidação de postos de 

trabalho, se os mesmos produzirem ou utilizarem produtos nacionais. 

5. Reforço do apoio financeiros às famílias carenciadas e numerosas (com 

três ou mais filhos), estendendo-se ao transporte escolar, à alimentação 

e, cumulativamente, a bolsas de estudo ou de mérito atribuídas pelas 

instituições de ensino, a vigorar enquanto os jovens tenham 

aproveitamento escolar. 

6. Diminuir a burocracia e melhorar os serviços de apoio técnico inerentes 

à aprovação de projetos e criação de empresas, assim como divulgar os 

programas de apoio existentes. 

7. Criação e implementação de empresas universitárias por todo o país 

para jovens empreendedores, livres de impostos, com apartado fixo na 

própria universidade, permitindo, deste modo, o maior aproveitamento 

da formação especializada, cativando a contínua estadia dos jovens 

portugueses, alterando o regulamento das bolsas do ensino superior. 

8. Promover a existência e criação de pequenas e médias empresas, quer 

facilitando a sua criação, quer concedendo benefícios fiscais, 

nomeadamente nas empresas do interior e que promovam emprego 

jovem, sendo que estas ter-se-iam de comprometer a manter a sua 

sede num período de cinco anos. 

9. Criação de postos de trabalho através de facilitação de crédito às PME, 

do apoio à criação de novas empresas através de cofinanciamento da 

União Europeia, com uma fiscalização apertada, no setor primário 

(agricultura, pecuária e pesca) assim como no turismo, que permitam a 

fixação da população jovem e criem melhores condições de vida que 

permitam aos jovens constituir família mais cedo e mais numerosa. 

10. Abertura de edifícios reabilitados à microincubação empresarial e ao 

empreendedorismo jovem e qualificado, para combater a emigração, 

criando emprego e dinamizando as famílias. 

Posto isto, seguiu-se então o encerramento da Sessão Nacional do Parlamento 

dos Jovens pelo Deputado Abel Batista, que contou com a entrega de diplomas a 

todos os jovens deputados e com uns breves discursos dos porta-vozes e também dos 

membros da mesa. 

Segundo as jovens deputadas da Escola Engenheiro Acácio Calazans Duarte 

esta experiência vivida parece ter sido única e muito boa. «Para mim esta experiência 

foi bastante educativa, dando hipótese a todos nós de nos sentirmos verdadeiros 



 

deputados. É necessário que este programa continue para que outros jovens possam 

ter a mesma oportunidade que eu tive, a oportunidade de ter uma voz.» disse Mariana 

Cardeira e segundo Eduarda Fortuna foi «uma experiência extremamente positiva que 

não passou apenas pela experiência política, e onde conheci jovens com espírito de 

mudança por um futuro melhor». 

É de louvar a imensa dedicação da parte dos jovens a este programa, desde a 

Sessão Escolar até à Sessão Nacional, e penso que o balanço seja positivo entre 

todos os participantes. Pessoalmente, não posso deixar de concordar com estas 

opiniões, foi um prazer enorme participar neste programa, tanto como deputada, tanto 

como jornalista, e será uma memória que guardarei sempre com orgulho, satisfação e 

saudade. 
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