
Sessão de 

informação

EDIÇÃO 2019/2020



1. Apresentação do Programa | Parcerias | Objetivos;

2. Evolução do número de inscrições no Programa;

3. Participação dos Deputados da AR;

4. Temas em debate;

5. Calendário | As 3 fases do Programa;

6. Comunicação do Programa | Estratégias de divulgação e apoio às

escolas | Materiais de apoio;

7. Instrumentos de apoio ao desenvolvimento do Programa;

8. Fotos | Testemunhos de alunos participantes em edições anteriores;

9. Esclarecimento de eventuais dúvidas.

Síntese da Sessão



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.

• Ministério da Educação, através da DGEstE e do Instituto Português do

Desporto e Juventude (IPDJ);

• Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas (RA) dos Açores e da

Madeira;

• Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas;

• Direções Regionais da Educação, Juventude e Desporto das RA dos

Açores e da Madeira.

Apresentação do 

Programa

Parcerias



• Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica
e política;

• Dar a conhecer a Assembleia da República, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento;

• Promover o debate democrático e o respeito pela diversidade de
opiniões, incentivando a reflexão sobre um tema, definido anualmente;

• Estimular as capacidades de expressão e argumentação;

• Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de
questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo.

Objetivos do 

Programa



Evolução das inscrições das escolas 

(2001-2018)

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

125

79

113

130

134

370

459

642

725

779

796

737

759

790

937

892

922

983



Convites para debates

com Deputados da AR

nas escolas

Participação dos 

Deputados da AR em 

debates nas escolas

419

460

422

443

530
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

447

388

358

431

413

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015



Temas da Edição 

2019/2020

ENSINO 

BÁSICO
ENSINO 

SECUNDÁRIO



Fases do 

Programa

Deliberação 

sobre os temas

Aprovação de 

calendário e de 

eventuais 

alterações

Inscrição 

das 

escolas

Sessões 

escolares

Sessões 

Distritais 

e 

Regionais

Sessões 

Nacionais na 

Assembleia 

da República



Sessões Escolares 

Até 29 de janeiro

Sessões Distritais/Regionais 

2 a 24 de março(segundas e terças-feiras)

Sessões Nacionais 

Básico: 4 e 5 de maio

Secundário: 25 e 26 de maio

Calendário do 

Programa 



1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar

Dinamização de 

debates sobre o 

tema

• Comunidade Escolar | Convidados | Especialistas | 

Deputado AR

(A ocorrer antes da Sessão Escolar, entre outubro e 

janeiro)

Constituição da 

Comissão 

Eleitoral 

Escolar

• Definida pelo professor coordenador

• Composta por professores e alunos 
(preferencialmente em n.º ímpar)

• Estes alunos não podem ser eleitos para a 

Sessão Escolar

• Assegura isenção do processo eleitoral

• Admite as listas candidatas e publicita-

as

• Define datas da campanha, eleições e 

Sessão Escolar

• Nomeia os membros da Assembleia de Voto



1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar (cont.)

Apresentação das 

listas eleitorais

• Os alunos organizam-se em listas de 10 deputados 

(podem ser de turmas diferentes)

• Apresentam, no máximo, 3 medidas - objetivas, 

exequíveis e inovadoras

• Aconselha-se consulta “Dicas para Exploração do 

Tema” (Página Internet)

Campanha 

Eleitoral

• Início: dia estabelecido pela Comissão 

Eleitoral

• Final: 24h antes do dia das eleições

• Material de campanha disponível na 

página Internet



Eleições para a 

Sessão Escolar

Mesa da 

Assembleia de 

Voto

Assembleia de 

Voto
=

• Votam todos os alunos do nível de 

ensino correspondente 

• Realiza-se mesmo que haja apenas um 

lista

• Elege os deputados à Sessão Escolar
(entre 10 a 31, de acordo com o n.º de listas 

candidatas)

• Designada pela Comissão Eleitoral 

Escolar 

• Composição: 1 Presidente, o seu 

suplente e 2 Secretários

• Exerce funções apenas no dia das 

eleições

• Elabora e afixa a ata do ato eleitoral 
(ver modelo versão Web do Regimento)

1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar (cont.)



Sessão Escolar 

(até 29 de 

janeiro)

1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar (cont.)

• Participam apenas os deputados eleitos na

Assembleia de Voto, a Comissão Eleitoral

Escolar e eventuais convidados

• Obedece a uma agenda (Art.º 36.º Regimento)

• Aprova o Projeto de Recomendação da escola*

• Elege os deputados à Sessão Distrital/Regional

• Elege o candidato da escola à Mesa da Sessão

Distrital/Regional (preferencialmente de entre os membros

da Mesa da Sessão Escolar)



1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar (cont.)

Exposição de motivos - Início do texto: conjunto dos

argumentos de defesa das

medidas aprovadas, de forma

objetiva e resumida

+
Medidas

 objetivas e singulares (não devem acumular, numa mesma medida,

propostas de ações distintas);

 redigidas em linguagem clara e correta;

 Sem argumentos (estes deverão constar apenas do campo “Exposição de

Motivos”).

*Projeto de Recomendação da 

escola

Publicado na página Internet do

Parlamento dos Jovens para que todos os

deputados participantes nas Sessões

Distritais/Regionais possam ter acesso a

ele.



Envio dos 

resultados e do 

relatório do 

professor 

Coordenador
(Artigo 37.º Regimento)

Mesa da Sessão 

Escolar

1.ª fase - Processo Eleitoral e 

Sessão Escolar (cont.)

• Constituída por 3 deputados: Presidente, Vice-

presidente e Secretário eleitos no início da

Sessão Escolar (Se a assembleia tiver só 10 deputados, a

Mesa é composta apenas pelo Presidente)

• Dirige os trabalhos da Sessão

• Cumprimento do prazo: 4 dias úteis após a

Sessão Escolar

• Formulário eletrónico com campos e limites

específicos (Sem necessidade de enviar anexos)



Eleição da 

Mesa da 

Sessão 

Distrital/

Regional

Sessão 

Distrital/

Regional

2.ª Fase: Sessões 

Distritais/Regionais

Agenda:

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

• Por videoconferência, em data anterior à Sessão 

Distrital/Regional

• São eleitos de entre os candidatos selecionados 

nas Sessões Escolares

• Constituída por Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário 



Eleição da 

Mesa da 

Sessão 

Nacional

Sessão 

Nacional

3.ª fase: Sessão Nacional – Assembleia da 

República

Agenda:
Reuniões das Comissões: debate e votação de um

projeto de recomendação por Comissão

Reunião Plenária: perguntas aos Deputados da AR

e aprovação da recomendação final à AR

• Por videoconferência, a partir da AR

• São eleitos de entre os Presidentes das Mesas 

das Sessões Distritais/Regionais

• Constituída por Presidente, Vice-Presidente e 

dois Secretários 



• Distribuição de cartazes, regimentos e calendários nas escolas;

• Disponibilização de materiais de apoio (guia dos jovens; guia dos professores; 

dicas para abordagem dos temas; materiais de campanha - modelos de autocolante, 

bandeira, bandeirola, folheto, urna -;  vídeos explicativos e outros);

• Página Internet;

• Redes sociais (Facebook e Instagram); 

• Transmissão de anúncio na RTP;

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

• Divulgação nas páginas Internet das entidades parceiras;

• …

Comunicação do Programa | Estratégias de divulgação e apoio às 

escolas | Materiais de apoio

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


Instrumentos de apoio ao desenvolvimento do 

Programa

• Site do Programa 

www.jovens.parlamento.pt

http://www.jovens.parlamento.pt/
http://www.jovens.parlamento.pt/2019_2020/docs/regimento.pdf
http://www.jovens.parlamento.pt/2019_2020/docs/calendario.pdf
http://www.jovens.parlamento.pt/2019_2020/docs/guia_professores_2019_2020.pdf


Tem sido assim a 
história do 
Parlamento dos 
Jovens…



“Agir (…) levou à formação de um grupo de alunos que

viram neste projeto uma oportunidade para levarem as

suas crenças e ideologias a teste.”

“A viagem dos deputados representantes de cada um dos

círculos eleitorais até ao Palácio de São Bento traduziu-

se numa oportunidade para fazer novas amizades, para

abraçar de mente aberta novas ideologias e personalidades

que iriam pôr à prova muitas das fundações da nossa

própria vida… Foi, resumidamente, mais um grande momento

de aprendizagem que todos iremos guardar na nossa

memória.”

Testemunhos
(Reportagens 2019)

Sobre a Fase 

Escolar

Sobre a Sessão 

Nacional

Sobre a Sessão 

Distrital

“E assim terminou um dia enriquecedor, onde se

criaram novas amizades e onde se promoveu um debate

saudável entre jovens visionários.”



SEJAM MUITO BEM-VINDOS AO 

PROGRAMA!

PARTILHEM AS VOSSAS FOTOS NAS REDES SOCIAIS DO PARLAMENTO DOS 

JOVENS!

Visitem-nos em http://www.jovens.parlamento.pt/

Sigam-nos em:  https://www.facebook.com/jovens.parlamento e em     

https://www.instagram.com/parlamentodosjovens

http://www.jovens.parlamento.pt/
https://www.facebook.com/jovens.parlamento
https://www.instagram.com/parlamentodosjovens

