
Parlamento dos Jovens-reportagem 

 

Nos passados dias 26 e 27 de Maio de 2014 realizou-se, na Assembleia da República, pela décima vez 

consecutiva, a sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, com o tema “Crise Demográfica: emigração, 

natalidade, envelhecimento”. Caracterizada por ser uma iniciativa institucional da AR que visa incentivar o 

interesse dos jovens pela participação cívica e política, a sessão contou com 130 deputados de 65 escolas.  

A sessão plenária teve início com a intervenção do deputado Eduardo Ferro Rodrigues, Vice-Presidente da 

AR, que saudou e congratulou os jovens deputados presentes na sala, apelando também para o exercício da 

cidadania e a necessidade da participação dos jovens na democracia do país. Sucedeu-se um período de 

perguntas aos seguintes deputados: a deputada Margarida do BE; o deputado Artur Rego do CDS-PP; Pedro 

Pimpão do PSD, Isabel Moreira do PS; Rita Rato do PCP e José Luís Ferreira do PEV. As  questões levantadas 

focaram-se, maioritariamente, no elevado número de abstenções verificado nas últimas eleições europeias e 

no problema crescente da emigração massiva dos jovens, no nosso país. Quanto ao problema da abstenção, 

a resposta dos deputados foi praticamente unânime: é um problema que pode ter várias leituras e que, por 

isso, necessita de uma reflexão por parte de todos para que assim se possa fazer frente ao problema, 

apelando-se também ao exercício da cidadania. Relativamente à questão da emigração dos jovens, a 

deputada do PCP referiu que o seu partido discorda da emigração dos jovens ao contrário do que foi 

afirmado pelo Governo, acrescentou que é necessária uma organização para a melhoria das condições de 

vida das populações para que, desse modo, se “prendam” os jovens ao país onde nasceram. Após este 

período de questões, prosseguiu-se com a discussão da Recomendação à Assembleia da República sobre o 

tema. Paralelamente, os jornalistas ao serviço desta sessão tiveram a oportunidade de ter uma conferência 

de imprensa com o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, José Lelo Batista. 

Foram, por fim, aprovadas as medidas que iriam integrar o projeto de Recomendação entregue à AR 

(http://app.parlamento.pt/webjovem2014/Secundario/RecomendacaoAprovada.pdf) e a sessão terminou 

com a atribuição de diplomas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. 
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