
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 

Tema em debate: “Crise demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento” 

 

A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, 2013-2014, decorreu na Assembleia da 

República, nos dias 26 e 27 de maio, com o debate do tema: “Crise demográfica: emigração, 

natalidade, envelhecimento”. 

 

No dia 26 de maio de 2014, pelas 14 horas, na Assembleia da República, decorreu a primeira 

fase do Parlamento dos Jovens do Secundário, com as reuniões das quatro Comissões para 

debate, na generalidade e na especialidade, dos Projetos de Recomendação aprovados nos 

diversos círculos eleitorais, sob orientação de deputados da Assembleia da República.  

Os deputados do círculo eleitoral da Madeira participaram na segunda Comissão, juntamente 

com os deputados dos círculos eleitorais do Porto, Setúbal, Bragança, Faro, Viseu, Leiria e 

Viana do Castelo. 

Esta Comissão, dirigida pelo presidente de mesa, deputado do Bloco de Esquerda, Luís 

Fazenda e, como assessor, Joaquim Ruas, iniciou-se com uma breve introdução de abertura 

referente ao tema em debate: “Crise demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento”. 

Posteriormente o porta-voz do círculo eleitoral da Madeira, João Dinis Ramos, tomou a palavra 

para proceder à apresentação do Projeto de Recomendação da Madeira, seguido dos Porta-

Vozes de cada um dos círculos eleitorais supracitados para apresentação dos respetivos 

Projetos de Recomendação.  

De seguida procedeu-se à discussão/debate dos Projetos de Recomendação apresentados, 

com pedidos de 

esclarecimento, onde foram 

defendidas e refutadas 

algumas medidas, com o 

intuito de organizar as 

melhores ideias e reunir os 

melhores argumentos para 

apresentar e debater na 

Sessão Plenária do 

Parlamento dos Jovens e, 

posteriormente, à votação do 

Projeto de Recomendação. 

 

 



O Projeto de Recomendação do círculo eleitoral do Porto foi eleito como projeto base, com 

alteração de algumas medidas e aditamentos de outras, formando assim o projeto final da 

segunda comissão, com apenas 5 medidas. 

Nas restantes comissões foram aprovados os outros projetos, perfazendo um total de 20 

medidas a serem levadas para debate na Sessão plenária.  

 

Findos os trabalhos do primeiro dia, todos os deputados e jornalistas foram convidados a 

assistir a um programa cultural com a atuação do grupo “WANNABEES”, da escola Secundária 

de Moimenta da Beira, composto por uma cantora, um baterista e um pianista, que agradou, 

encantou e surpreendeu todos os presentes. 

 

O primeiro dia do Parlamento dos Jovens – Secundário terminou com um jantar no Palácio de 

S. Bento, regado de boa disposição e animação.  

Ao longo do jantar todos os participantes, deputados e jornalistas, aproveitaram para conviver, 

conhecer novas pessoas, trocar ideias e experiencias. 

 

 

 

 



No dia 27 de maio de 2014 a Sessão Plenária teve início, na presença de todos os deputados e 

jornalistas, com a abertura solene pelo vice-presidente da Assembleia da república, deputado 

Eduardo Ferro Rodrigues. 
 

Na continuidade dos trabalhos procedeu-se à apresentação dos Projetos de Recomendação 

aprovados nas Comissões, ao que se seguiu o período de perguntas referentes às 20 medidas 

em debate. Neste processo, em cada medida apresentada, existiam 2 a 3 inscrições para 

defender e/ou refutar as mesmas. No final, cada medida era votada, podendo os deputados 

votar a favor ou contra. 

 

Entretanto, enquanto os deputados discutiam e votavam, os jornalistas foram levados a uma 

sala de conferência de imprensa e, na presença de um deputado, foram realizadas perguntas 

no âmbito da crise demográfica e crise económica do país. 
 

Por volta das 13 horas, tanto os deputados como os jornalistas e professores responsáveis 

foram levados a almoçar no jardim do Palácio de S. Bento, sendo este um intervalo no qual 

todos os jovens puderam conviver e repor energias.  
 

Após o almoço, as sessões foram repostas, sendo elaborado o mesmo método para todas as 

restantes medidas. Pelas 18 horas, deu-se por concluído o debate e a votação com a 

eliminação de 10 medidas e a aprovação de 10 medidas que constituíram a Recomendação do 

Parlamento dos Jovens deste ano. 

No términus da sessão todos os Porta-Vozes tiveram oportunidade de se pronunciar sobre o 

balanço da sua participação neste programa, salientando todos eles a importância e o prazer 

de fazer parte do mesmo. 
 

E assim terminou o Parlamento dos Jovens do Secundário de 2013/2014 com grande alegria 

partilhada por todos e novas amizades à mistura. 
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