
 

 

Jovens lutam pelo futuro! 

Atualmente pode notar-se da parte da população um desinteresse generalizado 

relativamente à política e, simultaneamente, são evidentes inúmeras  queixas dirigidas 

ao trabalho do nosso governo. A elevada taxa de abstenção nos atos eleitorais dos 

últimos anos confirma esta situação .  

Contudo, a Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens demonstrou grande 

motivação e empenho dos adolescentes em 

contribuir para  encontrar  soluções para a 

situação atual do nosso país e, 

consequentemente, melhorar o futuro.   

Nos dias 26 e 27 de Maio, realizou-se 

na Assembleia da República a Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens com o 

objetivo de debater as propostas 

apresentadas pelos deputados acerca do tema “Crise 

demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento”. 

Estiveram envolvidos 183 adolescentes(130 deputados e 53 

jornalistas), alunos de escolas secundárias de todos os 

distritos do continente, e de estabelecimentos de ensino dos 

Açores, da Madeira, de Macau e de Timor.  

No primeiro dia, os deputados foram distribuídos por 

quatro comissões onde foram debatidas as propostas de cada núcleo distrital; no final 

das sessões foram aprovadas 20 medidas a debater, no dia seguinte, em Sessão 

Plenária. 

No dia 27 a Sessão Plenária iniciou-se 

com perguntas dos alunos aos deputados do 

Bloco de Esquerda, CDS-PP, PSD, PS, PCP e 

PEV representados por Mariana Mortágua, 

Artur Rêgo, Pedro Pimpão, Isabel Moreira, Rita 

Rato e José Luís Ferreira, respectivamente. A 

maioria das perguntas incidiu sobre as razões 

da elevada taxa de abstenção das eleições 

Europeias. No geral as respostas não 

refletiram a grave situação internacional, em 

que se dá cada vez mais valor à economia em detrimento da qualidade de vida dos 

cidadãos, o que conduz à falta de interesse pelas decisões do governo.  

Também se discutiu a situação do Ensino em Portugal. Em resposta, o deputado 

Artur Rêgo referiu que onde a nossa democracia mais falhou foi na educação e na 

formação cívica das pessoas. 



 Posteriormente ao período de perguntas, teve lugar o debate das 20 medidas 

aprovadas nas já referidas comissões. A mesa foi composta pelo primeiro secretário 

Patrícia Marquês, o Presidente João Cardoso, o vice-presidente Miguel Fonseca e o 

segundo secretário Mariana Duarte. As medidas propunham, fundamentalmente, o 

aumento dos postos de trabalho, aumento e reponderação dos subsídios, alargamento 

da licença de maternidade e melhoria das condições de trabalho para os jovens pais.  

Durante o debate houve da parte de alguns deputados  excessos de entusiasmo 

no discurso, que a mesa tentou controlar. O incidente maior levou ao abandono da 

sala de 2 jovens deputados e subsequente pedido de desculpas e demarcação de 

posição de  outro deputado do mesmo núcleo distrital. 

No final da sessão, foram selecionadas 10 medidas que serão propostas para  

debate no governo e, quem sabe, possamos assistir à sua posterior implementação.  

Ao fim da tarde, os jovens dirigiram-se aos autocarros para o regresso a casa, 

demonstrando já algum cansaço.  

Durante estes dias pôde observar-se um grande 

empenho por parte de todos para melhorar o país. A 

seriedade do assunto não deu lugar a grandes 

brincadeiras e os jovens revelaram muito interesse pelo 

tema, pelo seu futuro e pelo trabalho do governo. 

Houve, no entanto, momentos de descontração e 

convívio durante os lanches e almoços oferecidos pela 

Assembleia. Foram dois dias cheios de emoção e 

novas experiências para adolescentes que talvez 

venham a ser os nossos futuros governantes, notando-se uma atitude que contrasta 

com o desinteresse generalizado da população portuguesa.  

Os jovens são o nosso futuro e eventos como este permitem ter mais 

consciência do que poderá estar perante nós...  
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