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Introdução: 

O programa “Parlamento dos Jovens” é uma iniciativa da Assembleia da República (AR) dirigida aos 

jovens do 2.º e 3.ºciclos do ensino básico e do ensino secundário que culmina com a realização de 

duas Sessões Nacionais na AR. Cabe à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência definir as 

orientações para este programa cuja execução se desenvolve em parceria com o Ministério da Educação, 

através das Direcções Regionais de Educação, o Instituto Português da Juventude I.P., através das suas 

Direcções Regionais, e as Regiões Autónomas, através das Direcções Regionais da Educação e 

Juventude.  

Todas as informações sobre o Programa Parlamento dos Jovens são divulgadas através da respectiva 

página na internet e podem ser livremente impressas.  

As Escolas participantes deverão estar atentas à informação que deverá ser enviada à Coordenação da 

AR através do preenchimento de formulários on-line, mencionados no calendário do programa.  

Um “Guia de Apoio ao Professor” e um “Manual do jovem deputado” estarão disponíveis na internet. 

Objectivos 

O Parlamento dos Jovens tem como objectivos:  

a) Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política;  

b) Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afectam o seu 

presente e o futuro individual e colectivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 

poder político;  

c) Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da Assembleia 

da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;  

d) Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da 

tolerância e da formação da vontade da maioria.  
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Metodologia 

O programa desenvolve-se em várias fases ao longo do ano lectivo:  

 

1.ª fase: Na Escola, com as seguintes etapas:  

Debate do tema proposto anualmente: Pode ser realizado apenas internamente ou com convidados 

(entidades locais, especialistas, etc). A Escola pode também organizar, para além destes, um debate 

especial, convidando um Deputado da Assembleia da República, desde que este tenha lugar à 

segunda-feira e o convite seja dirigido à Equipa de Coordenação da AR nos prazos definidos no 

calendário. (Nota: no início da XI Legislatura será constituída nova Comissão de Educação, o que em 

principio irá ocorrer até 15 de Novembro, devendo as Escolas, aguardar orientações sobre a 

possibilidade de concretizarem estes convites);  

Processo eleitoral, onde se inclui a formação de listas candidatas à eleição de deputados;  

Eleição dos deputados à Sessão Escolar para aprovação dum Projecto de Recomendação da Escola 

e eleição dos respectivos representantes às Sessões a nível distrital ou regional.  

 

2.ª fase: No Distrito ou Região Autónoma:  

Realização de Sessões Distritais/Regionais, onde se reúnem os deputados que representam as 

Escolas de cada distrito, ou Região Autónoma, para aprovar as Recomendações a submeter à Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens e eleger os deputados que os irão representar nesta Sessão.  

 

3.ª fase: Na Assembleia da República:  

Realização de uma Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens onde se reúnem os deputados jovens, 

a nível nacional, representando os eleitos em cada distrito ou Região Autónoma, onde se aprova, após 

debate em Comissões e Plenário, a Recomendação final sobre o tema.  

 O Regimento do Parlamento dos Jovens inspira-se nas regras de funcionamento da Assembleia da 

República, respeitando a autonomia dos jovens em todas as fases da eleição dos seus representantes, 

desde a Escola até à Sessão Nacional. É integrado por Disposições Gerais, Regulamento Eleitoral, 

Regulamento da Sessão Escolar, Regulamento da Sessão Distrital/Regional e Regulamento da 

Sessão Nacional onde se integra o Regulamento das Comissões e o Regulamento da Sessão 

Plenária.  

Os Regulamentos do programa para o básico e secundário são semelhantes, registando-se a principal 

diferença no processo de constituição da Mesa de cada Sessão, com maior autonomia dos jovens do 

secundário na condução dos trabalhos. 
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Equipa Dinamizadora do Projecto 

Assessor da Direcção - Rui Bento 

                                      Coordenadora do Projecto – Mª Isabel de Aguilar Donas-Botto 

Coordenadora dos Directores Turma do 3º ciclo e D.T. do 8º ano A – Laurinda 

Bonito; 

Directora de Turma do 9º ano A – Mª José Costa 

                                      Psicóloga: Mª da Conceição Rijo 

Representante da Associação de Pais/E.E. – Ana Paula Gaudêncio 

Representantes dos alunos: Mariana Rodrigues e Carolina Coelho – 

 10ºF 

 

Destinatários 

Alunos do 8º e 9º anos da Escola, devendo envolver toda a comunidade educativa, nomeadamente 

professores, funcionários e pais/encarregados de educação. 

Calendarização 

 As actividades serão desenvolvidas ao longo do ano lectivo, de acordo com a “Planificação Anual de 

Actividades” e as normas e sugestões emanadas pela Coordenação Nacional e pela Assembleia da 

República, que estarão on-line. 

 

Parcerias 

Equipa de Projecto da Assembleia da República assegura a coordenação geral na execução do programa  

Instituto Português da Juventude  

Direcção Regional de Educação do Centro 
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Biblioteca Escolar 

Direcção da Escola 

Avaliação 

A avaliação do Projecto é feita directamente on-line de acordo com as normas estabelecidas em cada ano 

lectivo, pela Coordenação Nacional do Projecto. 

Recursos materiais e financeiros 

É necessário que as listas disponham de alguma verba para gastar na campanha eleitoral como 

por exemplo:  

Papel 

Cartolinas 

Cartazes para a campanha eleitoral 

Mesas de voto 

Urnas de voto 

Equipamento sonoro  

Considerações Finais 

Este Projecto depois de aprovado em Conselho Pedagógico será colocado na Página da Escola e no Blog 

da Saúde.  

 

 

Coimbra,  24 de Setembro de 2010 

A Coordenadora do Projecto Parlamento dos Jovens 

-------------------------------------------------------- 


