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O Programa Parlamento dos Jovens, 

aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 

de junho, é uma iniciativa da Assembleia da 

República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, de escolas do ensino público, 

particular e cooperativo do Continente, das 

Regiões Autónomas e dos círculos da 

Europa e de Fora da Europa. 
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SE A POLÍTICA NEM ME 
INTERESSA MUITO, VALE A 
PENA PARTICIPAR NESTE 
PROJETO? 
 
 

    Pensa bem: são os jovens de 
hoje, como tu, que vão ser os 
políticos de amanhã. O futuro do 
País vai depender das suas ideias 
e da sua preparação para resolver 
os problemas da sociedade, para 
que a vida de todos seja melhor. 
Isso implica discutir opiniões, 
defendê-las, mas também saber 
ouvir as dos outros e aprender a 
respeitar as decisões da maioria. 
É isto a democracia. 
 

     O que a Assembleia da 
República te propõe é que 
participes no debate sobre o tema 
e aproves, com outros jovens, 
recomendações para que os 
órgãos do poder tenham em 
conta a vossa opinião. 
 

  

    FASES DO     

PROGRAMA 

1.ª fase: Na Escola 

Debate do tema proposto 
anualmente: internamente e com 
convidados (deputados, entidades 
locais, especialistas, etc.).  

Processo eleitoral: 

1. Formação de listas de 10 alunos; 
2. Discutem o tema, formulam as suas 

propostas – Projeto de 
Recomendação - e promovem as 
suas ideias; 

3. Campanha eleitoral 
4. Eleição dos deputados à Sessão 

Escolar; 

Sessão Escolar, onde se aprova o 
Projeto de Recomendação da escola e 
se elegem os respetivos representantes 
às Sessões a nível distrital. 

 

https://jovens.parlamento.pt/sec/Pa

ginas/apresentacao.aspx 

 

 

 

            O QUE TENHO QUE FAZER PARA            
            PARTICIPAR? 
 

 

▪ Ensino Básico: tens de estar matriculado no 

6º ano ou em qualquer ano do 3ºciclo do 

ensino básico e não teres mais de 16 anos a 24 

de outubro. 

▪ Ensino Secundário: tens de estar inscrito no 

10.º, 11.º ou 12.º ano e não teres mais de 19 

anos a 24 de outubro. 

▪ Organizar com outros colegas uma lista de 10 

candidatos (podem ser alunos de várias 

turmas e anos). 

▪ Proporem, no máximo, 3 medidas de 

resolução sobre o tema. Nestas medidas deve 

estar explícito o que entendem que a 

Assembleia da República, o Governo, os 

órgãos locais (ou outras entidades) ou até os 

próprios jovens devem fazer para resolver 

determinada questão, relacionada com o 

tema em debate este ano. Este será o vosso 

“programa eleitoral”.  

▪ Preencher o papel de inscrição (pedir na 

papelaria da escola) até 29-10-2021. 

▪ Entregar a inscrição na papelaria. 
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