
 

O ICE LÁ FORA 

Participação dos alunos do ICE na Sessão 
Nacional do Parlamento dos Jovens 
“Uma experiência a não esquecer”, segundo os três alunos presentes em 

representação do Instituto. No início do ano, foi lhes proposto o desafio de 

debater «O Impacto da Desinformação na Democracia». Passando pela sessão 

distrital, chegam agora à Assembleia da República. 

Rodrigo Salgueiro 

Canto do hino nacional, no final da Sessão – FOTO OFICIAL DA GALERIA 

A caminho da Assembleia da República, os deputados do ICE apresentavam um leque de 

emoções – nervosismo, expectativa, entusiasmo – por uma experiência tão única como 

a que iriam experienciar ao longo destes dois dias. Para além dos deputados André Neves 

e Flávia Dias e do jornalista Rodrigo Salgueiro, também embarcavam nesta jornada a 

professora Isabel Matos e o professor Pedro Mucharreira.  

A sensação de presença num espaço grandioso foi constante desde a entrada no edifício 

da Assembleia. A Acreditação ficou claramente na memória dos deputados presentes, 

tanto pela apresentação de um espaço nunca antes visitado por nenhum dos três, como 

pelo convívio próximo com muitos outros deputados de várias partes do país, alguns já 

conhecidos depois da Sessão Distrital.  
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Após a Acreditação, os deputados efetivos seguiram para as Comissões, onde tiveram a 

oportunidade de, em conjunto com a Porta-Voz do Distrito de Lisboa, expor o 

projeto-base aprovado na Sessão Distrital. Na Comissão em que os nossos deputados 

estiveram presentes, foi possível contar com a participação do deputado do Grupo 

Parlamentar da IL, Rui Rocha, e do deputado do Grupo Parlamentar do PS, Agostinho 

Santa. 
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Enquanto isso, o jornalista teve a oportunidade de conhecer melhor a Assembleia, tendo 

acesso a uma visita guiada tanto à Sala do Senado como ao Plenário. Posteriormente, foi 

lhe possível acompanhar os trabalhos nas Comissões. 

Por fim, na 1ª comissão, o projeto-base de Beja saiu vencedor. No entanto, algumas 

medidas do projeto de Lisboa também foram incluídas no projeto final da comissão. 

Antes do fecho do dia, foi possível assistir a um momento cultural marcante, onde foram 

representadas músicas de vários filmes. O ambiente foi inesquecível, tendo os Lisbon 

Film Orchestra feito um ótimo trabalho na representação de vários temas que marcaram 

a infância de todos os presentes. Ouviram-se temas de «Guerra das Estrelas», «Rei 

Leão», «A Pequena Sereia» e de outros filmes mundialmente conhecidos. 
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Seguiu-se o jantar e o transporte para o hotel, onde os nossos deputados puderam criar 

ligações e amizades com os deputados de outras escolas, sendo, também a esse nível, 

uma experiência enriquecedora. 

No dia seguinte, cedo se ergueram, chegando ao Plenário por volta das dez horas da 

manhã. Abriu-se o dia com uma intervenção do Presidente da Assembleia da República, 

Augusto Santos Silva, marcado pela vertente filosófica, seguindo-se as intervenções da 

Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e do Presidente 

da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 
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De seguida, foram feitas diversas perguntas a deputados de todos os partidos. Estiveram 

presentes: 

- o Deputado Porfírio Silva, do PS; 

- a Deputada Fernanda Velez, do PSD; 

- a Deputada Rita Matias, do CHEGA; 

- o Deputado Rui Rocha, da IL; 

- o Deputado João Dias, do PCP; 

- a Deputada Joana Mortágua, do BE; 

- o Deputado Rui Tavares, do LIVRE; 

A maior parte das mesmas estavam relacionadas com o sistema político, tendo algumas 

respostas sido bastante esclarecedoras em temas como a abstenção, a desinformação, 

entre muitos outros. 

Os jornalistas tiveram ainda oportunidade de participar numa Conferência de Imprensa 

com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, em que 

este falou não só do seu interessante percurso de vida, mas também de vários outros 

temas, como a Física e o Clima, preparando assim a nossa geração para os desafios do 

futuro. Esta foi bastante esclarecedora também para perceber de que maneira são criadas 

e aplicadas as leis, maioritariamente nestas duas áreas. 
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Durante a tarde, foram votados os projetos-base de cada comissão, chegando-se a um 

projeto final, com 10 medidas. O objetivo proposto foi então conseguido pelos 

participantes – desenvolver medidas de forma a minimizar «O Impacto da 

Desinformação na Democracia». Dessas medidas, destacam-se algoritmos de deteção de 

fake news, criação de aplicações de fact-checking, entre muitas outras. É possível 

verificar o projeto de recomendação final neste link. 

Concluindo esta reportagem, é impossível descrever todas as emoções que esta 

experiência providenciou ao longo dos dois dias. As memórias continuarão bem 

presentes, para todo o sempre. As conversas com deputados da Nação, o privilégio de 

poder estar sentado no Plenário e de o ver ao vivo e a cores, são algo indescritível e que 

apenas se pode viver, não explicar. Obrigado! 

https://jovens.parlamento.pt/Documents/Recomendacao_Final_SEC2022.pdf
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