




Apresentação do Programa:

• Iniciativa da Assembleia da República, dirigida a:

 Jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário;

 Escolas do ensino público, particular e cooperativo do
continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da
Europa e de Fora da Europa.

 Cabe à Comissão de Educação e Ciência definir as
orientações para o Programa e acompanhar a sua
execução, sendo a coordenação geral assegurada pela
equipa do Parlamento dos Jovens.
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Parcerias:



Objetivos do Programa:

• Incentivar o interesse pela participação cívica e política;

• Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o

processo de decisão da Assembleia da República;

• Promover o debate democrático, incentivando a reflexão sobre

determinado tema;

• Estimular as capacidades de expressão e argumentação.
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TEMAS 2018-2019
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Fases do Programa | Calendário:



Sessões Escolares:

• Debates nas escolas;

• Aprovação do projeto de recomendação sobre o 
tema;

• Eleição dos deputados à Sessão Distrital/Regional.



Sessões Distritais/Regionais:

• Debate dos projetos de recomendação das escolas e aprovação do 

projeto do círculo eleitoral;

• Eleição dos deputados à Sessão Nacional;

• Eleição do porta-voz do círculo eleitoral;

• Votação da proposta de tema para debate na edição seguinte.



Sessões Nacionais – Assembleia da República:

• Reuniões das Comissões:

 Debate e votação de um projeto de recomendação por Comissão;

• Reunião Plenária:

 Perguntas aos Deputados da Assembleia da República;

 Discussão e aprovação da recomendação final. 



Participação dos Deputados da Assembleia da República:

• Debates nas escolas

Convites para participação Deputados da AR em debates nas 
escolas:

• Sessões Distritais/Regionais;

• Sessões Nacionais: reuniões de comissões e sessão plenária.
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Comunicação do Programa - estratégias de divulgação e apoio 
às escolas:

• Distribuição de cartazes e regimentos nas escolas; 

• Disponibilização de materiais de apoio;

• Realização de ações de esclarecimento e de promoção nas escolas;

• Página Internet;

• Transmissão de anúncio na RTP;

• Redes sociais (Facebook e Instagram);

• Divulgação nas páginas Internet das entidades parceiras;

• …

http://www.jovens.parlamento.pt/
http://www.jovens.parlamento.pt/Filmes/AR-PJOV2019-TEAS.mp4
https://www.facebook.com/jovens.parlamento/
https://www.instagram.com/parlamentodosjovens/


Comunicação do Programa:

• Desafios:



Comunicação do Programa:

• Diretos

• Vídeos:



Prémio Reportagem Parlamento dos Jovens

 Incentiva as escolas eleitas para as Sessões Nacionais do

Parlamento dos Jovens a divulgar a sua participação nesta

iniciativa;

 O prémio é atribuído a uma reportagem em formato

escrito ou multimédia, divulgada nos meios de

comunicação oficiais da escola e, sempre que possível,

também em órgãos de comunicação social locais ou

regionais.



Desafios/reflexões:

 Como continuar a “motivar” um jovem programa de 24 anos?

 …

 As recomendações aprovadas anualmente pelos jovens
influenciam o resultado final ou o decurso do processo
legislativo?

 Que impacto tem a participação dos jovens no Programa, em
termos do exercício da sua cidadania e de uma participação
cívica e política mais ativa?



A edição passada foi assim:

Vídeo do ano passado

http://www.jovens.parlamento.pt/Filmes/PDJ201820180914_v4.mp4


Obrigada pela 
atenção.

Cristina Tavares
E-mail: cristina.tavares@ar.parlamento.pt
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