
Parlamento Dos Jovens 2021-2022 

Fake news - Que estratégias para combater a desinformação? 

 

Um projeto que mobilizou os jovens portugueses no combate às fake news. 

 

Para aqueles que não estão familiarizados com a expressão, fake news são notícias 

falsas, produzidas para enganar, distorcer, manipular e desinformar. Foi a partir desta 

problemática que o Programa Parlamento dos Jovens lançou, este ano letivo, o desafio 

a todos os jovens do ensino básico e secundário. 

O primeiro desafio destes jovens começou na própria escola. Aqui os alunos uniram-se 

e formaram nove listas, reunindo ideias e medidas para este tema. Embora na escola El-

Rei D. Manuel I a campanha eleitoral tenha durado apenas três dias (10,11 e 12 de 

janeiro), há que ressaltar que foram dias de grande emoção vívidos por estes alunos. 

As eleições do dia 13 de janeiro dão uma clara e inequívoca vitória à lista H que consegue 

uma maioria absoluta de 430 votos dos totais 782. O 2º (lista I) e 3º (lista G) lugares só 

recebem 101 e 60 votos respetivamente. Através do método de Hondt a lista H recebe 

10 mandatos de 30 o que foi um resultado eleitoral histórico na nossa escola.  

 

 

Figura 1 - Lista H 



 

A sessão escolar que decorreu a 17 de janeiro, sem deputado da AR (não estava previsto 

que viesse à sessão escolar) determinou as medidas que partiriam da escola e quem 

seriam os deputados que iriam representar a escola na sessão distrital. A lista H, 

conseguiu eleger os dois deputados efetivos (Ricardo Margal e Luísa Teixeira), tendo a 

lista G conseguido eleger o deputado suplente (Francisco Coelho). 

 

 

A sessão distrital que aconteceu a 14 de março na escola Básica e Secundária Ordem de 

Sant’lago, onde os alunos de Alcochete, através do seu diálogo e negociação 

conseguiram fazer com que as medidas levadas pelos deputados da nossa escola fossem 

eleitas para projeto base. Após essa eleição foram feitas algumas perguntas ao 

Figura 2 - Listas E e B Figura 3 - Lista G 

Figura 5 - Presidente de mesa(centro), Vice-Presidente de 
mesa (direita) e Secretária (esquerda) 

Figura 4 – Deputados eleitos para a Sessão Escolar 



deputado da Assembleia da República presente Pedro Felipe Soares, que nos ajudou a 

entender o seu ponto de vista sobre as fake news e diversos outros temas. 

A tarde foi marcada pelo debate na especialidade em que foram votadas propostas de 

aditamento, eliminação e emenda ao projeto base que culminaram com as propostas 

que circulo eleitoral de Setúbal ia levar à Assembleia da República. 

Esta Sessão Distrital de Setúbal terminou com a eleição dos deputados representantes 

do distrito na sessão nacional. Esta eleição resultou na eleição de Ricardo Margal como 

deputado e porta-voz do distrito de Setúbal à sessão nacional, juntamente com Luísa 

Teixeira. 

 

A sessão nacional que decorreu nos dias 9 e 10 de maio juntou alunos vindos de todo o 

país e das comunidades portuguesas da Europa e de fora da Europa na casa da 

democracia. O primeiro contacto com os deputados de outros distritos deu-se no 

autocarro. Já na Assembleia da República foi possível o contacto informal com todos os 

deputados e jornalistas através do lanche convívio. Foi através desta refeição que os 

deputados puderam conversar e partilhar uns com os outros a sua experiência durante 

este percurso. Durante a tarde quatro comissões procuraram encontrar as cinco 

medidas que deveriam ser levadas no dia seguinte a sessão de plenário. Antes do jantar 

houve espaço para a arte. A sala do Senado transformou-se no palco que acolheu a 

Figura 6 -Da esquerda para a direita, Ricardo Margal, Luísa Teixeira 
(deputados efetivos), Francisco Coelho (deputado suplente), Eduarda 
Laranjeiro (Professora responsável pelo projeto) e Sara Bacalhau 
(Presidente da mesa distrital) 



Lisbon Film Orchestra que animou e deslumbrou, com peças dos filmes tão nossos 

conhecidos, deputados, professores e demais convidados. 

No dia 10 os deputados discutiram todas as medidas aprovadas na tarde do dia anterior. 

Desta discussão e depois de um longo período de votações foi aprovado o projeto de 

recomendação que foi entregue na assembleia da república. 

 

 

Figura 8- Eduarda Laranjeiro professora responsável pelo projeto 
(Esquerda), Ricardo Margal (Centro-Esquerda), jornalista Francisco Coelho 
(Centro-Direita) e Deputada efetiva Luísa Teixeira (Direita). 

Figura 7- Deputados do círculo de Setúbal acompanhados da deputada 
Fernanda Velez 



Agora só falta aguardar pela apreciação dos deputados da Assembleia da República. É 

por esta que os todos os deputados anseiam pois esperam ver o seu trabalho e empenho 

convertidos em medidas que ajudem a combater o flagelo que são as fake news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Ferreira Coelho, 9º ano EB 2,3 El-rei D. Manuel I, círculo eleitora de Setúbal 


