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PARLAMNTO DOS JOVENS
O Impacto da desinformação
na democracia

"Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade
de se vestir." — Winston Churchill
DE NELAS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICAUMA VIAGEM PELA DEMOCRACIA

A primeira etapa: Sessão escolar

Esta nossa bela viagem teve início, ainda na vila beirã de Nelas, quando numa aula de
Ciência Política o projeto foi apresentado à turma. O tema a trabalhar seria “ O impacto da
desinformação na democracia”. Depressa os alunos se envolveram formando uma lista,
pesquisando informação, apresentando propostas e debatendo as ideias. Fez-se campanha
eleitoral, distribuíram-se panfletos, colaram-se cartazes … Trabalhou-se muito!

No dia 13 de Janeiro realizaram-se as eleições. A dura realidade que enfrentámos foi a
abstenção ao ato eleitoral, lembrando, com grande preocupação, o comportamento
eleitoral dos portugueses, em momentos idênticos… Com os nossos jovens deputados
eleitos, reunidos em Sessão Escolar, foram eleitos para representar a Escola Secundária de
Nelas, na Sessão Distrital, Bruno Rafael Santos Almeida e Inês Pinto Ferreira, como
deputados efetivos, e Rodrigo Miguel Gonçalves Matias, como deputado suplente.

As Propostas

2ª FASE: SESSÃO DISTRITAL
Depois de muito trabalho os representantes da Escola
Secundária de Nelas deslocaram-se
a Viseu, no dia 15 de março, onde decorreu a fase distrital. Na
Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu estiveram presentes 21escolas, 42
jovens deputados efetivos
e 21 suplentes, bem como o deputado socialista, João Azevedo,
entre outras entidades.
Foram horas de intenso debate, ansiedade, desafio, convívio,
expectativa e alegria. No final
de um dia, intenso e produtivo, o círculo eleitoral de Viseu
aprovou as propostas de
recomendação a serem apresentadas à Assembleia da
República, na Sessão Nacional, bem
como os deputados que as iriam defender. Os deputados da
Escola Secundária de Nelas
conseguiram captar a atenção dos seus pares e foram
escolhidos para representar o distrito
de Viseu, na fase nacional, em Lisboa bem como os deputados
da Escola Secundária Alves
Martins e Escola Secundária de Santa Comba Dão. Estava
completo o Círculo Eleitoral do
distrito de Viseu,
As medidas que reuniram consenso dos deputados distritais e
que seguiram para a Sessão
Nacional foram as seguintes:

1. “Aplicação do “Media Literacy
Education” em voga na Finlândia
(país mais resistente na
Europa a “fake news”) no sistema
de ensino português, incluindo
sensibilizações sobre
desinformação no programa
curricular das disciplinas.”
2. “Realização de pequenos
vídeos a expor nas redes sociais,
curtas reportagens em
“horário nobre”, propondo um
canal televisivo de uma rubrica
diária de síntese da matéria
mais relevante abordada na
Assembleia da República.”
3. “Criação de uma entidade
(instituto/gabinete) que dará
subsídio às plataformas credíveis
de leitura de notícias, premiando
aqueles que apresentem a
informação de forma mais
fidedigna.”
4. “Aprovação e/ou revisão de
legislação que crie ilícitos penais
ou contra ordenações e
aumente as molduras penais e
as
multas
para
as
contraordenações.”

3ª Fase: Sessão Nacional
A última etapa desta aventura tinha como destino final a Assembleia da República, em Lisboa. O grande
dia, desejado pelos deputados de Norte a Sul do país, incluindo as ilhas dos Açores e da Madeira, uma
escola portuguesa representando o círculo eleitoral da Europa, o Cycle d’Orientation du Renard, e uma
escola portuguesa representando o círculo eleitoral fora da Europa, a Escola Portuguesa de Cabo Verde,
Centro de Ensino e da Língua Portuguesa (EPCV) em Cabo Verde, chegou, finalmente . Nos dias 30 e 31
de maio, realizava-se, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens - 2022.
Com as malas feitas, e um sorriso contagiante, embarcámos num táxi que nos levou até Santa Comba.
Aqui, juntámo-nos a outros jovens, integrando uma comitiva que rumou, de autocarro, até Lisboa. Todos,
de sorriso e alegria estampada nos rostos. Por volta das 13 horas chegámos à Casa da Democracia.
Após um lanche e uma pequena explicação sobre as atividades a desenvolver nos dois dias, deputados e
jornalistas separaram-se, dando início aos trabalhos. Os deputados de todos os círculos eleitorais foram
distribuídos por quatro comissões, e a cada uma foi dada uma sala para debater as propostas. A sessão
da 3.ª comissão, onde estava incluído o distrito de Viseu, decorreu na sala 3. Eram 32 deputados
representando os distritos de Évora, Santarém, Viana do Castelo, Açores, Lisboa e o círculo eleitoral da
Europa. Tinham 5 projetos de recomendação para analisar. A tarefa dos deputados era elaborar um
projeto comum, com o máximo de cinco medidas, para votar e apresentar, posteriormente, na
Sessão Plenária. A moderar a comissão estavam os deputados de vários grupos parlamentares.
Começavam dois dias inesquecíveis!
Os jornalistas seguiram para as comissões onde os deputados já trocavam as suas ideias e debatiam os
seus projetos de recomendação, tanto na generalidade como na especialidade. Os ânimos estavam vivos.
Ouviam-se risos e vozes, por vezes, um pouco mais exaltadas…
Concluídos os trabalhos do primeiro dia, alunos e professores reuniram-se na Sala do Senado para
assistirem a um belo momento musical, a cargo da Lisbon Film Orchestra. A magia e o amor foram os
protagonistas! Os presentes recordaram os inocentes tempos da infância, com a melodia a criar laços
invisíveis de harmonia, carinho e esperança.
Depois de um jantar, reconfortante e saboroso, os participantes seguiram para as diferentes unidades
hoteleiras, com o intuito de repor energias…
O segundo dia iniciou às 10:00, com a abertura solene do plenário pelo Presidente da Assembleia da
República, Dr. Augusto Santos Silva, a que se seguiram as intervenções da Ministra Adjunta e dos
Assuntos Parlamentares, Dr.ª Ana Catarina Mendes, do presidente da Comissão da Educação e Ciência,
deputado Dr. Alexandre Quintanilha, e do presidente da mesa, Daniel Vicente Peroba, do Porto.
Depois da abertura solene do Plenário, houve lugar a um período de perguntas aos deputados da
Assembleia da República.

Entretanto, como já tinha acontecido no dia anterior, os jornalistas e os deputados separaram-se. Os
deputados ficaram na Sala das Sessões, onde ocorreu o Debate da Recomendação a apresentar à
Assembleia da República, enquanto os jornalistas tiveram uma conferência de imprensa com o deputado
Alexandre Quintanilha. Durante a tarde, continuou o Debate, durante o qual se decidiu quais seriam as
medidas vencedoras que fariam parte da recomendação aprovada.
Concluídos os trabalhos, o Coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens da Comissão de
Educação e Ciência, deputado Dr. Eduardo Alves, encerrou a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.
Em uníssono, todos os presentes entoaram o Hino Nacional. Ouviu-se a voz dos jovens, do futuro, da
democracia, da esperança!
Como tudo o que é bom acaba depressa, o projeto chegou ao fim. A despedida foi acompanhada de
sorrisos, abraços, lágrimas e promessas, muitas promessas!

"Participei no PJ enquanto deputada e foi uma
experiência única, este tipo de iniciativas asseguram a
democracia e a participação dos jovens na política, sendo
uma experiência muito enriquecedora"- Inês Ferreira,
Deputada pelo círculo eleitoral de Viseu
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