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SESSÃO NACIONAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS 

Ensino Secundário | 30/31 de maio de 2022 

 

O Parlamento dos Jovens é um projeto desenvolvido pela Assembleia da República 

Nacional no âmbito da promoção e incentivo ao trabalho democrático aos alunos do 

Ensino Básico e Secundário. Deste modo, pretende-se, assim, simular o processo das 

Eleições Legislativas de Portugal.  Aqui participam, estudantes de todos os distritos de 

Portugal Continental, Açores, Madeira, Europa e fora da Europa, discutindo assim, este 

ano, “O Impacto da Desinformação na Democracia”, no âmbito das Fake News.  

No primeiro dia (30 de maio), a receção foi feita no Palácio de São Bento (13h), 

onde deputados, jornalistas e respetivos professores se encontraram e confraternizaram 

após a entrega da documentação respetiva a cada pessoa. De seguida, os deputados 

eleitos em cada Círculo Eleitoral, ocuparam as comissões que lhes foi atribuída, 

iniciando assim o debate, na generalidade e especialidade dos Projetos de 

Recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob Orientação de 

Deputados/as da Assembleia da República.  

1ª comissão: BEJA, FARO, GUARDA, LISBOA, MADEIRA, Aveiro e Porto. 

2ª comissão: AÇORES, AVEIRO, BRAGA, BRAGANÇA, COIMBRA, VILA REAL e Leiria.  

3ª comissão: EUROPA, ÉVORA, SANTARÉM, VIANA DO CASTELO, VISEU, Açores e 

Lisboa.  

4ª comissão: CASTELO BRANCO, FORA DA EUROPA, LEIRIA, PORTALEGRE, PORTO, 

SETÚBAL e Braga. 

 

 

 

Nota : Os círculos representados em minúscula em cada comissão estiveram presentes no debate, porém, o seu Projeto de 

Recomendação não esteve em debate. 



Enquanto isso, os jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer a Assembleia da 

República, ficando a conhecer quais os lugares que tomariam na sessão do dia 

seguinte, assim como o funcionamento do período das perguntas ao deputado 

Alexandre Quintanilha. Os mesmos, posteriormente, juntaram-se aos colegas 

deputados nas Comissões captando assim os momentos e intervenções de maior 

interesse. Após um longo debate, deu-se então a redação final do projeto de 

recomendação da Comissão e seleção das perguntas aos Deputados/as da Assembleia 

da República a apresentar no Plenário. De seguida, os presentes na Sessão Nacional 

do Parlamento dos Jovens puderam desfrutar de um excelente momento cultural 

musical, caracterizado por músicas de bandas sonoras de filmes que marcaram, 

certamente, a infância dos jovens deputados e jornalistas. No final do dia, puderam criar 

novos laços no recinto do Palácio de São Bento e, posteriormente, num ambiente menos 

formal enriqueceram assim a sua experiência nas unidades hoteleiras a que lhes foi 

atribuída.  

No segundo dia (31 de maio), começou logo pela manhã (10h), com a abertura da  

Sessão Plenária com intervenções de Augusto Santos Silva (Presidente da Assembleia 

da República), Ana Catarina Mendes ( Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares) 

e do deputado Alexandre Quintanilha (Presidente da Comissão de Educação e Ciência. 

Após este período, os jovens deputados puderam colocar questões aos/às 

deputados/as da Assembleia da República, como Rui Tavares (LIVRE), Fernanda Velez 

(PSD), Porfírio Silva (PS), Rita Matias (CHEGA), Joana Mortágua (BE), entre outros.  

Quando finalizadas as perguntas, houve então o Debate de Recomendação à 

Assembleia da República sobre “O Impacto da Desinformação na Democracia” onde se 

discutiu acerca dos planos de recomendação acordados em cada comissão do dia 

anterior. A mesa da Sessão Nacional foi composta pelo Presidente Daniel Vicente 

Peroba (Porto), Vice-Presidente Frederica Pacheco (Açores), Secretário de Mesa 

Sancho Pais de Sousa Miedzir (Lisboa) e Secretária de Mesa Leonor Pereira de Oliveira 

(Braga)  

Enquanto isto, os jornalistas ausentaram-se para a Conferência de imprensa com 

o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. Aqui falou-

se sobre assuntos diversos, de como irão funcionar os exames nacionais no futuro até 

às alterações climáticas. Antes da interrupção para o almoço, houve espaço para uma 

fotografia de grupo que ficará, com certeza, como uma lembrança para todos. Após a 

pausa para a refeição, deu-se, então, a conclusão do debate e votação final global da 

Recomendação, com o término da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens com a 



intervenção do Deputado Eduardo Alves (Coordenador do Grupo de Trabalho 

Parlamento dos Jovens, da Comissão de Educação e Ciência).  

Para terminar toda esta experiência, os Porta-Vozes de cada distrito – António 

Matos (Açores), Vicente Cruzeiro Marques (Aveiro), Tomás Paz (Beja), João Pedro 

Saraiva Martinho (Braga), Sara Teixeira Coroado (Bragança), João Francisco Santos 

Martins (Castelo Branco), Maria Alhinho Martins Cardoso Rodrigues (Coimbra), Tiago 

Esteves Alves (Europa), Catarina Oliveira (Évora), Francisco Fernandes Marreiros 

(Faro), Aristéias Martina Coutinho (Fora da Europa), Flávia Marina da Silva Teixeira 

(Guarda), Pedro Alexandre dos Santos Madruga (Leiria), Mariana D’Almeida (Lisboa), 

Hugo Oliveira (Madeira), Rodrigo Calado (Portalegre), José Pedro Teixeira (Porto), 

Maria Beatriz da Costa (Santarém), Luís Pedro Bravo (Setúbal), Mariana Cerqueira 

Fernandes (Viana do Castelo), Manuel Pinto (Vila Real), Sebastião Henriques (Viseu) - 

intervieram expressando, na sua maioria, a felicidade ao ver que o futuro do nosso país 

estará em boas mãos.   

Por fim, sugeriram que se cantasse o Hino Nacional por todos os presentes na sala 

honrando assim o nosso País, chegando à pele de todos os que escutavam o ecoar das 

vozes na Assembleia da República. 
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