PARLAMENTO DOS JOVENS
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República
dirigida aos jovens do ensino secundário e tem como objetivos:
a) Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política;
b) Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que
afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, 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, 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.
No presente ano letivo, o tema a debater é o seguinte: Igualdade de género (ensino
secundário).
O Parlamento dos Jovens desenvolve-se em várias fases ao longo do ano letivo:
1ª fase - na Escola Secundária de Santa Maria da Feira




Até ao dia 15 de dezembro, entregar ao professor responsável as listas
candidatas e respetivas medidas ( ver formulário próprio);
No dia 24 de janeiro, entre as 10.00 horas e as 16.30 horas, decorrerá
o ato eleitoral, para eleger os deputados da escola;
No dia 25 de janeiro, às 15 horas, realizam-se as sessões escolares,
para aprovar um Projeto de Recomendação da Escola e eleger os
respetivos representantes à Sessão Distrital.

2ª fase: em local a designar no distrito de Aveiro
 Em data a designar pela organização, realizar-se-á a Sessão Distrital
para aprovar as Recomendações a submeter à Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens (Assembleia da República) e eleger os
deputados que os vão representar as escolas do Distrito na Sessão
Nacional.
3ª fase: na Assembleia da República


Em data a designar, para aprovar Recomendação final

Professor responsável: Manuel José Oliveira
Mais informações consultar site do Parlamento em http://www.jovens.parlamento.pt/

