
 

Jovens e a Democracia 

Nos passados dias 30 e 31 de maio decorreu a última fase da iniciativa “Parlamento de 

Jovens”. Para os menos conhecedores, este projeto envolve, anualmente, milhares de alunos 

de escolas básicas e secundárias de todo o país. O objetivo desta última sessão decorrida na 

Assembleia da República é realizar-se um intenso debate e deliberação em torno de propostas 

que dão resposta ao desafio proposto, sendo o deste ano a “Desinformação e Fake News”. Um 

tema como este assume especial importância nesta era tecnológica em que vivemos, na 

medida em que este problema se apresenta como sendo um dos maiores catalisadores à 

proliferação de desordem democrática da atualidade, sendo por isso um desafio ao qual não 

podemos tergiversar.  

O círculo eleitoral de Aveiro foi representado pela Escola Secundária Dr. Mário Sacramento e 

Escola Secundária José Estevão, vindas do concelho de Aveiro, pela Escola Secundária Ferreira 

de Castro, de Oliveira de Azeméis, e pela Escola Secundária João Silva Correia, de São João da 

Madeira.  

O dia 30 iniciou-se com uma breve apresentação do Palácio de São Bento, dando a 

possibilidade aos alunos de conhecer este local tão importante. De seguida, iniciaram-se as 

comissões, onde em cada grupo (constituído por diferentes círculos) foi discutido e acordado 

um plano que seria recomendado na sessão plenária do dia seguinte. Por fim, os alunos 

tiveram a possibilidade de assistir a um concerto realizado na Sala do Senado pela Lisbon Film 

Orchestra. 

 

 



No dia seguinte, a sessão iniciou-se com o discurso de abertura do Presidente da Assembleia 

da República, Augusto dos Santos Silva, e com o discurso da Ministra Adjunta e dos Assuntos 

Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Ulteriormente, alguns círculos tiveram a possibilidade 

de realizar uma pergunta a um dos deputados presentes na sessão. Enquanto decorria esta 

fase, foi realizada uma conferência de imprensa com os jornalistas e com o Presidente da 

Comissão da Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. Durante a parte da tarde, os planos 

de recomendação aprovados nas comissões do dia anterior supramencionadas foram 

discutidos, tendo sido, consequentemente, formulado um plano de recomendação final que 

virá a ser apresentado e discutido no Parlamento. Das dez medidas aprovadas, uma delas fora 

criada pelos alunos da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, sendo que a mesma consiste 

na criação e introdução do PECAD (Plano Educativo de Combate à Desinformação), plano esse 

responsável por introduzir o tema da desinformação nos conteúdos escolares, de forma a 

sensibilizar e educar as gerações mais jovens para esta ameaça. Por fim, o porta-voz de cada 

círculo teve a possibilidade de apresentar as suas considerações finais relativas ao projeto e à 

experiência vivida nos dois dias lá passados. Antes de a sessão terminar, todos os presentes, 

por sugestão de uma aluna/deputada, cantaram “A portuguesa”, em homenagem ao trabalho 

que fora feito por estes jovens. 

 

 

 


