
 

 

O que é o Parlamento dos Jovens? 

 
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa 

institucional da Assembleia da República, 

desenvolvida ao longo do ano letivo com 

as Escolas de todo o país, em que pode 

inscrever-se qualquer Escola do universo 

do ensino público, privado e cooperativo. 

O programa culmina com a realização 

anual de uma Sessão Nacional na 

Assembleia da República: 

• destinada aos alunos do 2.º e 3.ºciclos 

do ensino básico. 

 

 

Para que serve o Parlamento dos 

Jovens? 
 

Serve para promover a educação para a 

cidadania e o interesse dos jovens pela 

participação cívica e pelo debate de temas 

da atualidade. 

Os jovens terão oportunidade de elaborar 

medidas para ajudar a Ultrapassar a Crise 

e debater o tema com os colegas da sua 

turma/escola. 
 

 

Quais são os objetivos? 

 

 Educar para a cidadania, estimulando o 

gosto pela participação cívica e política.  

 Dar a conhecer a Assembleia da 

República e as regras do debate 

parlamentar.  

 Promover o debate democrático, o 

respeito pela diversidade de opiniões e 

pelas regras de formação das decisões.  

 Incentivar a reflexão e debate sobre um 

tema, definido anualmente.  

 Proporcionar a experiência de 

participação em processos eleitorais.  

 Estimular a capacidade de expressão e 

argumentação.  

 

Há um prazo para fazer a inscrição 

no Parlamento dos Jovens? 

 
Depois de escolheres os 10 membros da 

tua lista terás que proceder à inscrição 

até 14 de novembro de 2012 e 

apresentar 3 propostas para ultrapassar a 

crise. 

 

 

Como se desenvolve o Parlamento 

dos Jovens? 

 
1.º - Precisas de ser eleito para a Sessão 

Escolar - isso é fundamental - tens de ser 

um legítimo representante da tua Escola.  

 

2.º - Nessa Sessão Escolar tens de 

convencer os teus colegas de que sabes 

defender as tuas ideias e as 

recomendações aprovadas na Escola para 

eles te elegerem para a Sessão Distrital. 

 

3.º - Nas Sessões Distritais/Regionais vão 

ser eleitas, pelos jovens deputados, as 

Escolas que irão representar o distrito na 

Sessão Nacional. 

 

Para que serve a Sessão Escolar? 
A Sessão Escolar serve, essencialmente, 

para:  

1.º Aprovar o Projeto de Recomendação 

da Escola: as propostas das várias listas 

que elegerem deputados vão ser discutidas 

nessa Sessão e o texto final poderá ter até 

3 medidas – as mais votadas na Sessão. As 

medidas aprovadas devem ser claras e 

objetivas.  

2.º Eleger os deputados da Escola à 

Sessão Distrital  

3.º Eleger o candidato à Mesa da Sessão 

Distrital/Regional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tua opinião é muito 

importante! 

 

 

Queres apresentar a tua 

opinião? 

 
 

Ultrapassar a 

crise 

VVeemm  ppaarrttiicciippaarr  

aattiivvaammeennttee  ppeellaa  

ttuuaa  EEssccoollaa.. 

 

 

 

 

 

 

 

aepas 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar 

 

Esta é a tua  

       Oportunidade! 

 

Inscreve-te Já 

Listas de 10 alunos! 
 

 

 
 

 

Vê a Tua Opinião                  

Reconhecida! 

 
 

 

 

 

 

 

És Jovem! 

 

                                                  
 

                          Sê Cidadão! 
 

 

 

 

 

 

 

Não Percas esta oportunidade!  

 

Elabora as tuas  3 propostas 

para ultrapassar a crise! 

 

 


