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Exmo.(a) Senhor(a)  

Diretor(a) 

   

 

Of. n.º 124 /CEC/2019  

N.º Único - 640527                      05.agosto.2019 

   

 

Assunto:  Convite à participação na edição 2019/2020 do Parlamento dos Jovens  

 

 

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República que 

envolve, anualmente, milhares de jovens. O Programa completa, em 2020, 25 anos de 

existência e são os alunos e os professores que têm participado no Programa quem melhor 

pode atestar o cumprimento dos seus objetivos: apelar à participação dos jovens no debate 

democrático, despertá-los para a importância do exercício e da vivência de uma cidadania ativa 

e promover a sua consciência cívica. 

 

É à Comissão Parlamentar com competência na área da Educação que cabe definir 

as orientações do Programa e acompanhar a sua execução. Assim, vimos convidar as 

escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e as do ensino secundário – do ensino 

público, particular e cooperativo – a inscreverem o Programa Parlamento dos Jovens no 

seu plano de atividades do próximo ano letivo. 

 

Na sequência das propostas apresentadas pelos jovens no ano passado, os temas 

que estarão em debate na edição 2019/2020 são os seguintes: 

 

 Ensino Básico: 

Violência doméstica e no namoro: da sensibilização à ação! 

 

 Ensino Secundário: 

Violência doméstica e no namoro: como garantir o respeito e a igualdade? 

 

O prazo para a inscrição das escolas decorre de 26 de agosto e 25 de outubro de 

2019, através do preenchimento de formulário eletrónico, que estará em breve disponível em 

www.jovens.parlamento.pt. 

 

O calendário do Programa pode ser consultado na página Internet e o Regimento, 

bem como a indicação de algumas pistas de abordagem dos temas, vão estar disponíveis a 

partir do início de setembro. 

 

Esperando poder continuar a contar com a forte adesão das escolas a este programa 

de educação para a cidadania, proporcionando aos jovens a vivência de uma experiência 

enriquecedora, apresento os meus melhores cumprimentos, 

              

O Presidente da Comissão, 

 
(Alexandre Quintanilha) 

http://www.jovens.parlamento.pt/

