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Criado em 1995, o Parlamento dos Jovens é
um projeto desenvolvido pela Assembleia da
República Portuguesa que tem como, entre
muitos outros objetivos, o propósito de
sublinhar a importância da democracia na
resolução de questões que afetam o
indivíduo e a sociedade.

O tema desta edição é "O impacto da
desinformação na Democracia".

Foi na abertura da sessão plenária do
Parlamento dos Jovens, realizada a
31/05/2022, que o Presidente da Assembleia
da República citou um filósofo alemão,
Immanuel Kant. Kant dizia que todas as
nossas preocupações se podem, afinal,
resumir a três questões: O que é que
podemos saber? O que é que devemos fazer?
O que é que podemos esperar?
Procurar resposta a estas questões foi o que
moveu a nossa escola, Escola Secundária
Rainha Santa Isabel (Estremoz), a ingressar
nesta marcante viagem que foi o Parlamento
Dos Jovens.
 

Introdução ao
projeto e ao tema
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Precedentemente à sessão escolar e após
serem informados e motivados a participar
neste projeto, os jovens da nossa escola
tomaram a iniciativa de criar listas (2) e
começar a debater o tema. 

Com o apoio da Comissão Eleitoral escolar e
das professoras coordenadoras Rosalina
Xarepe e Teresa do Vale, tivemos a
oportunidade de estar presentes na sessão
escolar.

Esta sessão realizou-se no dia 28/01/2022 e
contou com muita força de vontade e 
empenho de todos os envolvidos.

Na sessão escolar foram apurados quatro
deputados para a sessão distrital: Miguel
Abelho, António Garcia, Rita Lapão e Joana
Carapinha.

Sessão Escolar
28/01/2022

Medidas selecionadas
para serem debatidas na

sessão distrital:

Reforço do
investimento da
literacia digital para
todas as faixas
etárias;

Campanhas de
sensibilização nos
meios de
comunicação social
para os perigos da
desinformação;

Sistema de
verificação da
veracidade das
notícias nas
plataformas de
comunicação social.



Campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social para os perigos da
desinformação.
Sistema de verificação da veracidade das notícias nas plataformas de
comunicação social, com a implementação de um algoritmo nas plataformas
digitais.
Criação de um dia municipal para a literacia dos media. As ferramentas facultadas
nesse dia estariam disponíveis durante o ano para consulta. Assim, seriam
iniciados processos de autodefesa face aos riscos e ameaças da desinformação,
incluindo os que advêm dos novos media e das redes sociais.

No dia 05/04/2022 por volta das oito e meia da manhã, saímos da nossa escola com
rumo a Évora, prontos para defender as nossas medidas e para representar com rigor
os colegas que nos elegeram.
O dia dividiu-se em dois períodos: o período da manhã e o período da tarde.

O período da manhã contou com o debate na generalidade onde os deputados
discutiram e votaram nas medidas a adotar como projeto-base, foi aqui que a nossa
escola conquistou um dos seus primeiros objetivos: ter as suas medidas aprovadas
como projeto-base.
 

No período da tarde, as 14 escolas participantes foram divididas em três grupos de
trabalho. Estes grupos de trabalho tiveram como objetivo acrescentar, eliminar e/ou
modificar o projeto-base para levar à Assembleia da República Portuguesa.

Graças à dedicação de todos os envolvidos conseguimos, então, criar um projeto de
recomendação:

Sessão Distrital
05/04/2022



 o Colégio Salesianos-Évora representado por Catarina Oliveira (Porta-voz do
círculo eleitoral) e Manuel Teigão.
a Escola Secundária André de Gouveia-Évora representada por Guilherme Silva
Rosa Ourives Branco e Maria Carolina Canhoto Piteira.
a Escola Secundária Rainha Santa Isabel- Estremoz representada por Miguel
Caeiro Abelho e António Pequito Garcia.

Sofia Gonçalves Marques (Colégio Salesianos-Évora);
Luís Felipe Moreira Cavacas dos Santos Antunes (Escola Secundária André de
Gouveia-Évora);
Rita Jorge Russo Lapão (Escola Secundária Rainha Santa Isabel- Estremoz).

Por fim,  procedeu-se à votação das escolas que iriam (e foram) representar o distrito
de Évora à Assembleia da República. As escolas eleitas foram:

Cada escola procedeu também à seleção de jornalistas para a elaboração de
reportagens que visam informar e captar a atenção dos leitores acerca deste
magnífico projeto que é o Parlamento dos Jovens. Foram selecionados, então, três
jornalistas: 

Sessão Nacional

30/05/2022
 31/05/2022

Ao chegarem as delegações, os círculos eleitorais foram divididos em quatro
comissões, tendo o círculo eleitoral do distrito de Évora sido selecionado para a
terceira comissão, juntamente com os círculos de Europa, Santarém, Viana do
Castelo, Viseu, Açores e Lisboa.

Após vários meses à espera de um acontecimento inesquecível, este tinha finalmente
chegado. Chegar à fase nacional do Parlamento Dos Jovens! Ter a oportunidade de
conhecer outros jovens com as mesmas ambições! Ter a oportunidade de poder
defender as nossas medidas e criar vacinas para combater esta perigosa pandemia
que é a desinformação!

1º Dia da Sessão Nacional:

Foi, então, no dia 30/05/2022 que embarcámos nesta maravilhosa aventura. O
primeiro dia do Parlamento dos Jovens (30/05) dividiu-se em várias etapas:



Durante a primeira parte das comissões, teve lugar um debate na generalidade dos Projetos de
recomendação aprovados pelos círculos eleitorais, sob orientação de deputados da Assembleia da
República. A terceira comissão contou com os Senhores deputados Alexandre Poço (PSD) e Eunice
Pratas (PS).

A segunda parte das comissões contou com a continuação do debate, com a redação final do projeto
de recomendação da Comissão e com a seleção das perguntas aos deputados da Assembleia da
república a apresentar no plenário.

Após uma breve pausa para lanchar, deram-se por retomadas as comissões.



Após o encerramento das comissões, os jovens deputados e jornalistas tiveram a oportunidade de
assistir a um programa cultural que teve lugar na Sala do Senado, onde ouviram músicas nostálgicas
tocadas e cantadas com excelência e rigor. 

E, para encerrar este dia recheado de trabalho e motivação, os jovens jantaram e conviveram na
Assembleia da República.



2º e último dia da Sessão Nacional:
E como os bons momentos passam depressa, chegou então o dia mais aguardado de todos! O dia da
sessão plenária, dia 31/05/2022.

A sessão plenária contou com a presença de Augusto Santos Silva (Presidente da Assembleia da
República Portuguesa), Ana Catarina Mendes (Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares) e
Alexandre Quintanilha (Presidente da comissão de Educação e Ciência).

A sessão plenária iniciou-se com discursos no âmbito da desinformação e dos seus efeitos na democracia
tal como da importância da filosofia no nosso pensamento critico perante o quotidiano. Estes discursos

foram seguidos de um período de perguntas, onde cada comissão tinha o direito de fazer quatro
perguntas aos deputados da Assembleia da República presentes. O círculo eleitoral de Évora teve a

oportunidade de questionar a deputada Rita Maria Matias (CHEGA).

Todos estes momentos foram seguidos do debate de recomendação à Assembleia da República sobre o
tema. Enquanto o debate decorria, os/as jornalistas foram direcionados para uma sala onde iria decorrer
uma Conferência de Imprensa com Alexandre Quintanilha. Nesta conferência, o deputado respondeu e

esclareceu os jovens acerca de temas como as alterações climáticas, a saúde e a saúde mental, a guerra, os
exames de acesso ao ensino superior, o papel da ciência no fenómeno da desinformação, entre outros…



Antes do almoço e após a Conferência de Imprensa tirámos a icónica fotografia de grupo:

Depois de almoçarem, os/as deputados/as dirigiram-se novamente para o plenário para a conclusão do
debate e para a votação final global da Recomendação para a Assembleia da República.

 



Para encerrar a sessão nacional, os/as deputados/as e os/as jornalistas tiveram a oportunidade de ouvir o
deputado Eduardo Alves, Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de
Educação e Ciência.
Por fim, mas não menos importante, o plenário homenageou o nosso país ao cantar o Hino Nacional “A
Portuguesa”.

Após um ano a fazer parte deste projeto e após dois dias passados na Casa da Democracia, confesso que
sinto imenso orgulho no que a minha geração se está a tornar! Uma geração com coragem para defender
os seus valores! Uma geração preparada para encontrar soluções! E uma geração motivada a inovar o
panorama nacional e pronta para a mudança! 

Eu quero ser um agente nesta inovação, portanto vemo-nos na próxima edição do Parlamento dos
Jovens...
Até Já

Rita Jorge Russo Lapão, Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz, Évora


