
Aurélia no Parlamento dos Jovens 

 

O programa Parlamento dos 

Jovens da Assembleia da República 

é uma colaboração entre várias 

entidades que visa promover a 

educação para a cidadania e a troca 

de ideias sobre a atualidade. Está 

aberto a escolas que participem do 

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e 

Secundário. 

O tema deste ano foi "O Impacto da 

Desinformação na Democracia". Os 

representantes da nossa escola, 

David Barros e João Barão, participaram na fase nacional, após terem sido eleitos na 

fase distrital do círculo eleitoral do Porto, que decorreu no Auditório Municipal de 

Gaia, no passado mês de março. 

A professora Catarina Cachapuz, que coordenou o programa na Escola Secundária 

Aurélia de Sousa, acompanhou a equipe. Além disso, o aluno Henrique Lage fez a 

cobertura do evento para os media. 

Nesta sessão nacional, que teve lugar nos passados dias 30 e 31 de maio, após 

reuniões de comissões formadas anteriormente, foram discutidas e aprovadas em 

sessão plenária 10 medidas de recomendação face ao tema deste ano. Será ainda 

este documento que seguirá para debate na AR. Foi, como mencionado, em plenário, 

que se concluiu serem estas 

as medidas mais adequadas 

e eficazes no combate à 

desinformação. Seguem-se 

alguns exemplos das medidas 

que constam neste 

documento: 

 

“2. Pesquisa e desenvolvimento em Universidades e Centros de Estudo de algoritmos 

e formas de inteligência artificial capazes de identificar notícias falsas, financiados 

por uma coligação de órgãos públicos e privados. 

 

[…] 

 

7. Combater a desinformação na comunidade sénior através da promoção de 



programas televisivos, radiofónicos e anúncios televisivos rápidos, que não só 

alertem o público para os perigos da desinformação/fake news, como também o 

providencie com ferramentas, dicas e estratégias (comparação de múltiplas fontes; 

verificação do autor e data de publicação; entre outros...) de forma a mitigar o 

problema em questão.” 
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