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 Nos dias 26 e 27 de maio de 2014, 

dois alunos da Escola Secundária de 

Barcelos, representando o distrito de 

Braga, tiveram a oportunidade de serem 

deputados, durante dois dias, em conjunto 

com mais 128 alunos, oriundos de todos 

os distritos, regiões autónomas e de outras 

áreas geográficas onde existem escolas 

portuguesas (como Timor Leste e Macau), 

no âmbito do projeto “Parlamento dos 

Jovens”. Os representantes da ESB 

repetiram a experiência neste projeto, pois, 

pelo segundo ano consecutivo, foram 

eleitos para representar os alunos do 

ensino secundário do distrito, na 

Assembleia da República, em Lisboa, tendo demonstrado a sua experiência da melhor forma. A 

passagem à terceira fase do projeto (na Assembleia da República) envolveu muito trabalho, 

esforço e empenho, mas deixou os nossos representantes muito felizes, além de bastante 

conscientes das suas responsabilidades. Estes alunos conseguiram sucesso no projeto após 

terem sido eleitos na fase escolar e, posteriormente, na fase distrital, e terem ficado entre as 5 

escolas mais votadas, para passarem à fase nacional. Na sessão distrital, além de terem sido 

eleitos os dez deputados para representarem o distrito de Braga, também foram aprovadas as 

medidas a serem defendidas na fase nacional, alusivas à temática em discussão: crise 

demográfica - emigração, natalidade e envelhecimento. 
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No início da tarde do dia 26 de maio, os 

jovens deputados foram divididos por quatro 

comissões parlamentares. Aí apresentaram os 

projetos aprovados nos seus distritos, para que 

apenas os que obtivessem mais consenso 

pudessem ser propostos na fase final, no dia 

seguinte. No entanto, não foi fácil chegar a um 

consenso, pois todos os jovens deputados 

estavam envolvidos num turbilhão de 

pensamentos, análises e críticas, que tinham 

como objetivo levar o nosso país para o 

“caminho certo”, quanto ao tema em discussão 

– crise demográfica: emigração, natalidade e 

envelhecimento. Várias ideias inovadoras 

surgiram, o que suscitou o mais variado leque 

de emoções nos jovens deputados, fazendo-os 

sentir à altura do desafio, já que tinham a noção de que, com o devido esforço e dedicação, 

poderiam ser capazes de alterar a direção desastrosa para qual o país segue, de forma 

alarmante. Transformar estas novas ideias em medidas bem estruturadas e organizadas não 

foi tarefa fácil, uma vez que são ainda muito jovens, e com pensamentos bastante divergentes 

uns dos outros; todavia, a vontade de fazer a diferença foi maior do que as dificuldades que 

tiveram de enfrentar. 

Após o fim das comissões parlamentares, todos os jovens deputados assistiram a um 

concerto, o qual serviu para todos os intervenientes descontraírem e relaxarem para o dia 

seguinte. 

 

 

Debate Final na Sala do Senado 

 

       No segundo e último dia de trabalhos, os 130 jovens deputados, tiveram a 

oportunidade de debater 

todas as medidas 

aprovadas nas comissões 

parlamentares do dia 



4 

 

anterior. Ao longo deste debate ocorrem trocas de pensamentos e divergências de ideias em 

relação às medidas. Foi um trabalho longo, pois todos os jovens deputados queriam dar a sua 

palavra, em relação ao assunto em discussão. Ao fim de quatro horas de discussão foram 

concluídas as votações das medidas, a serem, posteriormente, apresentadas aos “verdadeiros” 

deputados da Assembleia da República. 

No hemiciclo estiverem presentes seis deputados, em representação dos atuais seis 

grupos parlamentares, os quais responderam às questões efetuadas pelos jovens deputados. A 

maioria das questões focou a preocupação com o nosso futuro, como país. 

Neste dois dias, os jovens deputados estiveram reunidos para lutarem pela melhoria do 

país no qual vivemos, e para que aqui possamos continuar a residir, com emprego, de forma a 

criar família e aumentar a taxa de natalidade, contribuindo, deste modo, para um futuro melhor.  

 

 

 

Para terminar, na sessão nacional, foram aprovadas as seguintes medidas:  

 

1 Obrigatoriedade da introdução do número de elementos do agregado familiar para 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 arrendamento, para a habitação jovem. 

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. Tudo isto, visando 

conciliar a vida profissional com a vida familiar 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 financeiro 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 pela instituições de ensino, a vigorar enquanto os jovens tenham 

aproveitamento escolar. 
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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, livres de impostos, por todo o país, 

para jovens empreendedores, com apartado fixo na própria universidade, permitindo, deste 

modo, um maior aproveitamento da formação especializada, cativando a contínua permanência 

dos jovens portugueses, sugerindo-se a alteração do 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 às empresas do interior do país, 

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

sede, por um período de cinco anos. 

9 Criação de postos de trabalho, através da facilitação do crédito às PME, do apoio à criação 

de novas empresas através de financiamento da União Europeia, com uma fiscalização 

apertada, no setor primário, assim como no turismo, permitindo a fixação da população jovem e 

criando 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, criar emprego e dinamizar as famílias.  

 

 

O repórter: João Paulo Boaventura Pereira (Escola Secundária de Barcelos) 

  


