
Lutar por um país mais âmplo e desenvolvido. 
               A discussão sobre o tema "Crise Demográfica - Emigração, Natalidade, 
Envelhecimento",  inseriu-se na sessão nacional do parlamento dos jovens do Ensino 
Secundário e contou com a participação de 130 jovens deputados, 53 jovens jornalistas e 
4 constituintes da mesa, eleitos nas escolas secundárias de todo o país. 
               O tema em debate, "Crise Demográfica - Emigração, Natalidade, 
Envelhecimento", foi trabalhado e ensaiado ao longo dos nove meses que abrangem o 
ano letivo na totalidade, em sessões realizadas nas escolas e que contaram com a 
presença de deputados da Assembleia da República e, também, na sessão distrital que 
teve como principal objetivo a eleição dos deputados e das medidas representantes de 
cada distrito. 
               Organizada em dois dias, 26 e 27 de Maio de 2014, a sessão nacional do 
parlamento dos jovens do ensino secundário teve início no primeiro dia à tarde com 
reuniões em comissões parlamentares, onde foram elegidas as melhores medidas vindas 
de todos os distritos envolvidos e terminou, assim, com uma atuação músical do grupo 
"wannabes". 
               No segundo dia, os jovens deputados participaram numa sessão plenária 

para aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre o tema, que 
representa o culminar das ações desenvolvidas pelas escolas participantes ao longo de 

nove meses. 

 
fig.1- Jornalistas e Deputados participantes no Projeto 

 
XIV Sessão Parlamentar  "Crise Demográfica - Emigração, Natalidade, Envelhecimento" 

- 2014 
               A Assembleia da República realizou nos dias 26 e 27  de Maio de 2014, 
a Sessão Parlamentar destinada aos Estudantes do Ensino Secundário que teve como 
tema "Crise Demográfica - Emigração, Natalidade, Envelhecimento". 
               A Sessão teve início às 14:30 horas com as reuniões das Comissões 
para debate na especialidade dos Projectos de Recomendação aprovados nos círculos 
eleitorais, orientadas pelos seguintes Deputados, em representação dos diversos Grupos 



Parlamentares: 
Luís Fazendas (BE) e Ana Catarina Mendes (PS) -1ª Comissão;  
Catarina Marcelino (PS) e Inês Pereira (CDS-PP) - 2ª Comissão;  
Duarte Marques (PS) e Pedro Pimpão (PS) - 3ª Comissão. 
André Pardal (PSD) e Rita Rato (PCP) - 4ª Comiss 
ão. 
               Às 18:30 horas teve lugar a apresentação musical do Grupo 
"Wannabes", onde os jovens deputados e jornalistas poderam conviver e divertir-se 
durante o período em que a apresentação foi exibida. 
               No segundo dia, pelas 9:30 horas, teve lugar a abertura solene da 
Sessão Plenária pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro 
Rodrigues, com a presença do Secretário de Estado, Carlos Moedas, e pelos Deputados 
Pedro Pimpão (representante do PSD), Mariana Mortago (representante do BE), Artur 
Rego (Representante do CDS), Isabel Moreira (representante do PS), Rita Rato 
(representante do PCP) e José Luís Ferreira (representante do PEV). 

 
               fig.2- Deputados da AR e Constituintes da mesa 

               Na primeira parte da abertura da Sessão Plenária, o Deputado e 
Vice-Presidente da AR, comentou um pouco o tema em discussão, relacionando-o com a 
atual crise energética, ambiental, social, económica, financeira e política que o nosso país 
enfrenta. Após ter refeletido e fazer os presentes refletirem sobre o assunto, chegou a vez 
do Deputado e Secretário de Estado mencionar que "Houve mais votações para o 
Parlamento dos Jovens, do que para as Associações de Estudantes", alegando ainda, 
que se tratava de um "fenómeno". Na segunda Parte da abertura, os Jovens deputados 
tiveram a honra de questionar os Deputados da Assembleia presentes, com perguntas 
escolhidas no dia anterior nas quatro comissões. 



                Após os jovens questionarem os deputados presentes, os Jovens 
Jornalistas também tiveram o prazer de questionar e conversar com estes, de modo a 
terem oportunidade de enriquecer o seu trabalho.  
               Dando mais ênfase à deputada Mariana Mortago (BE), que mostrou 
eficácia nas suas respostas às quatro perguntas apresentadas. 
               P: Qual a sua opinião sobre o projeto Parlamento dos Jovens?  
               R: Acho que serve para incentivar os mais jovens a enveredar pelo 
caminho político, serve também para mostrar aos nossos jovens que não têm uma ideia 
correta sobre os deputados e os debates que aqui temos, pois mostra que há trabalho e 
serve também para lhes mostrar a funcionalidade da Assembleia.  
               P: Acha que a abstenção registada nas eleições Europeias deste ano 
poderá prejudicar, de algum modo, o papel de Portugal na própria União Europeia?  
               R: Não acho que vá afetar o papel de Portugal na União Europeia, mas 
sim a democracia. A abstenção a nível Europeu foi cerca de 60%, o que é preocupante, 
porque as pessoas estão habituadas à democracia e não sabem viver sem ela. A atitude 
da sociedade a não votarem ou a votarem em branco nas eleições, sejam elas Europeias 
ou Nacionais, vai conduzir ao fim da democracia e as pessoas já não sabem viver em 
ditadura. 
               P: De que forma o projeto de recomendação aqui aprovado vai ser alvo 
de análise por parte dos senhores deputados?     
               R: Ainda não se sabe, ainda se vai discutir sobre o destino do projeto de 
recomendação que será aprovado na sessão Plenária, mas posso garantir que o Bloco de 
Esquerda irá pegar nessas medidas, como tem feito nos anos anteriores. 
               Ás 15:00 horas, deu-se início à exclusão e à eleição das medidas que 
mais tarde, viriam a constituir o projeto de recomendação do ano de 2014:  
              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 destinados 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. 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 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 da facilitação do crédito às 
PME, do apoio à criação de novas empresas através de cofinanciamento da União 
Europeia, com uma fiscaliação 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 
empreendorismo jovem e qualificado, para combater a emigração, criando emprego e 
dinamizar as famílias. 
               Os trabalhos da XIV Sessão foram dirigidos pela Mesa, eleita nas 
Reuniões Preparatórias, com a seguinte composição:  
Presidente - João Cardoso  
Vice-Presidente - Miguel Fonseca 
1º Secretário - Patrícia Marques  
2º Secretário - Catarina Duarte 
               Participaram na Sessão 130 alunos eleitos em 65 Escolas do ensino 
secundário representando os círculos eleitorais de Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, Porto, 
Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Na sessão parlamentar podemos 
contar, também, com a participação de escolas portuguesas fora da Europa, como foi o 
caso da escola de Macau e Díli. 

               A Sessão foi encerrada pelo Presidente da Comissão Parlamentar de 
Educação, Ciência e Cultura, que fez a entrega aos Porta-vozes dos diplomas de 

participação. 
 



 
fig.3- Sessão Plenária 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO:                                                                     
                                                                                                                                               

                                          
Nuno Moreira (à esquerda) e Marcos Ferreira (à direita)                                   
em plena reunião em comissão, dois dos deputados da ESIC                               
presentes na sessão nacional do Parlamento dos Jovens do                                  
Ensino Secundário, que se realizou nos dias 26 e 27 de Maio,                              
na Assembleia da República, em Lisboa. Um projeto que                                     
começou em Novembro de 2013, sob a coordenação da  
Professora Luísa Ferreira. 
 

 
 
 



CÍRCULO DO PORTO: 

  
             Do distrito do Porto foram à Assembleia da República os alunos da  

Escola Secundária Inês de Castro, Escola Secundária Aurélia de  
Sousa, Escola Secundária de Ermesinde, Escola Secundária  

Almeida Garrett do Colégio Casa-Mãe. 
 

Da Sessão Escolar à Sessão Nacional 
               Este projeto chegou até nós na Inês de Castro. No início eram contadas 
três listas e trinta candidatos a deputados. Debates empulgantes na Sessão Distrital na 
Biblioteca Almeida Garrett. Depois de aprovadas as medidas e eleitos os deputados do 

Círculo do Porto, seguiu-se a Sessão Nacional, na Assembleia da República, em Lisboa. 
               Inicialmente, contavam-se três listas, cada uma constítuida por 10 

elementos, a candidatarem-se à Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens. Nesta 

primeira sessão foram eleitos como deputados efetivos Nuno Moreira e Patrícia Barros e 

Marcos Ferreira como suplente para representarem a Escola Secundária Inês de Castro 

na sessão distrital. Infelizmente, a Patrícia não pode comparecer à distrital por motivos de 

saúde, cedendo o seu lugar de efetiva ao deputado Marcos. 

               A sessão distrital realizou-se em Março na Biblioteca Almeida Garrett.  

Os representantes de cada escola fizeram uma intervenção para defenderem as suas 

medidas  e participaram num debate na generalidade que visava esclarecer os 

conteúdos das propostas das escolas presentes. Da parte da tarde, foi realizada a 

votação na generalidade das medidas para servirem de base à votação na especialidade 

que se avizinhara. 

               Foi na sessão distrital que foram escolhidos os deputados à sessão 

nacional do Parlamento dos Jovens. Foram eleitas 5 escolas, cada uma com dois 

deputados, ou seja, um total de 10 jovens deputados que viriam a representar o círculo do 

Porto à Nacional. Entre esses escolhidos, estavam incluídos os nossos colegas Nuno 

Moreira e Marcos Ferreira, da ESIC. 
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Jornalista: Patrícia Barros, Círculo Eleitoral do Porto 


