
 

“Crise demográfica (emigração, natalidade, 

envelhecimento) ” Tema em debate no 

Parlamentos dos Jovens 2013/2014 

 

Os jornalistas de cada escola que 

acompanhavam os deputados a 

esta Sessão Nacional tiveram a 

oportunidade de estar presentes na 

conferência de imprensa com o 

Deputado Abel Batista, Presidente 

da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura 

(continuação pág.4). 

 

Apresentação de 

perguntas a Deputados  

P: “O combate a esta crise 

demográfica passa por uma 

mudança de política?” 

Esta foi uma das muitas 

perguntas colocadas a alguns 

deputados da Assembleia da 

República.  

Isabel Morreira deputada do 

PS responde a esta questão da 

seguinte forma: 

R:“Quantas pessoas 

queriam ser pais e mães e não 

podem. Por e simplesmente não 

podem, porque é incomportável 

bastas ver a taxa de desemprego, o 

aumento de impostos, a quebra nas 

ajudas sociais, …. . Isto faz-se com 

medidas e todas elas conjugadas 

ajudam ao aumento da natalidade. “ 

 

 

Rita Luís Ferreira (à esquerda) e Ana João Ferreira (à 

direita) são duas das deputadas presentes na Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino 

Secundário que representam o distrito de Viana do 

Castelo. Esta sessão teve lugar na Assembleia da 

Republica (Palácio de São Bento) nos dias 26 e 27 de 

Maio do presente ano, em Lisboa. 



1.ªFase do Parlamento dos Jovens  

  

Na escola Básica e Secundária de 

Barroselas esta fase teve bastante 

adesão por parte dos alunos. 

Os alunos participaram na 

“Apresentação Pública do Pograma 

Parlamento dos Jovens”, no Auditório 

da Entidade Regional de Turismo do 

Porto e Norte de Portugal em Viana do 

Castelo, que se realizou a 29 de outubro 

de 2013 a convite do Diretor Regional do 

Norte do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude, I.P., Dr. 

Manuel Barros. Esta apresentação foi 

importante pois motivou os alunos para 

este tema “Crise demográfica 

(emigração, natalidade e 

envelhecimento) ”. 

No dia 9 de dezembro de 2013 realizou-

se um debate na biblioteca da escola 

com a deputada Rosa Arezes em que 

estiveram presentes 70 alunos de 

diferentes turmas. A sessão foi iniciada 

com a explicação da função dos 

deputados. Depois desta explicação os 

alunos puderam colocar as suas 

dúvidas sobre a situação atual do país, 

como evitar situações tais como a 

emigração de famílias, desemprego, e 

falta de incentivos à natalidade. A 

deputada respondeu a estas questões 

apresentadas pelos alunos que se 

mostraram bastante interessados e 

ativos no debate.  

Após este debate e esclarecimento de 

dúvidas era tempo de formar as listas. 

Foram formadas 3 listas e a campanha 

eleitoral decorreu ente 6 e 9, as eleições 

a 13 e a sessão escolar a 17 de janeiro 

de 2014. A sessão distrital realizou-se 

no dia 1 de abril. Nesta sessão foram 

escolhidas as melhores medidas e os 

deputados a levar à sessão nacional 

para representar o distrito.  

 

  2.ª Fase – Sessão Nacional  

 

Às 14h00 do dia 26 de maio de 2014 

iniciam-se os trabalhos dos deputados 

na Assembleia da República. Os 

deputados das diferentes escolas foram 

divididos em 4 comissões, onde 

debateram e defenderam os Projetos de 

Recomendação aprovados nas 

Sessões Distritais/Regionais, e 

elaborando ainda as perguntas que 

pretendiam 

dirigir aos 

Deputados 

da AR em 

Sessão 

Plenária. 

Depois deste trabalho árduo de rigor e 

seriedade, os deputados, jornalistas e 

professores às 17h00 puderam 

conviver, criar laços no lanche 

convidativo.  



 
 
 

De seguida o Grupo Wannabees (da 

Escola Secundária de Moimenta da 

Beira) proporcionou um momento 

musical. 

 

Durante esta tarde também foram 

apresentados os trabalhos do 

Euroscola. 

O DEBATE CONTINUA… 

No dia seguinte, 27 de maio, teve lugar 

a Sessão Plenária. A abertura solene 

teve início às 10h00 e contou com a 

presença do Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputado 

Eduardo Ferro Rodrigues.  

A sessão foi conduzida pelo presidente 

de mesa eleito- João Cardoso, pelo 

vice-presidente: Miguel Fonseca, o 1.º 

secretário: Patrícia Marques e o 2.º 

secretário: Mariana Duarte. 

Os representantes de cada grupo 

parlamentar, Mariana Mortágua (BE), 

Artur Rego (CDS-PP), Pedro Pimpão 

(PSD), Isabel Moreira (PS), Rita Rato 

(PCP) e José Luís Ferreira (PEV), 

respondera às perguntas que lhes foram 

colocadas pelos jovens deputados das 

diferentes comissões.  

Depois do período das perguntas, o 

debate continua para a aprovação da 

Recomendação final à Assembleia da 

Republica, a nível nacional, com o 

máximo de 10 medidas.  

Enquanto isso, os jornalistas das várias 

escolas reúnem-se na sala de 

conferência de imprensa esperando 

pela oportunidade de colocar as suas 

questões ao deputado Abel Batista. 

 

Visita ao Palácio …. 

Enquanto os alunos escolhiam as 

melhores medidas para levar à 

Sessão no Plenário os jovens 

jornalistas tiveram a oportunidade 

de fazer uma visita guiada ao 

Palácio de São Bento. 

 

À frente os deputados dos diferentes 

partidos políticos. Atrás os alunos 

que presidiram a Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens do Ensino 

Secundário. 



 
 
 

 

Os deputados à Sessão Nacional do 

Parlamento dos Jovens do Ensino 

Secundário recomendam à 

Assembleia da Republica a adoção 

das seguintes medidas: 

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/incrementação 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 possuam mas que 

os 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 

Conferência de Imprensa com 

Abel Batista  

 

Abel Batista durante toda a 

conferência mostrou-se bastante 

interessado em responder as 

perguntas que lhe eram colocadas. 

Em algumas das declarações feitas, 

o Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, Ciência e 

Cultura perante algumas questões 

sobre o aumento de alunos por 

turma diz que 30 alunos por turma já 

lhe parece bastante complicado. 

Nesta conferência não foi esquecido 

o ordenamento de território, e face a 

esta questão Abel Batista declara 

que se deve desenvolver políticas de 

ocupação de todo o território, não só 

por questões de natureza ambiental 

e ecológica. Diz também que não faz 

muito sentido nos termos um 

território onde 80% do território 

nacional é rural e florestal e a 

população vive cerca de 80% em 

zonas urbanas. Há que encontrar 

aqui um equilíbrio afirma.  

Também foram falados assuntos 

como a natalidade, o encerramento 

de escolas e as obras da parque 

escolar que foram suspensas.  

 

 

 



 
 
 

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 fiscalização 

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.  

 

Nesta tarde também foram anunciadas 

as escolas vencedoras da Sessão 

Nacional do concurso Euroscola. 

A Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens do Ensino Secundário foi 

encerrada por volta das 16h00 pelo 

Presidente da Comissão Parlamentar 

de Educação, Ciência e Cultura. 

 

 

Por Vera Lima Cunha 

Jornal Escola viva 

Escola Básica e Secundária de 

Barroselas 


