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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

Debates com Deputados da Assembleia da República nas escolas 

2 de dezembro a 29 de janeiro  
 

 

Terminada a fase de inscrição no Programa Parlamento dos Jovens, as escolas que participam  na 

edição 2019/2020 tiveram oportunidade de manifestar o seu interesse em receber um Deputado 

da Assembleia da República para debater o tema desta edição: no ensino básico, a “Violência 

Doméstica e no Namoro – da sensibilização à ação!”, e no ensino secundário, a “Violência 

Doméstica e no Namoro – como garantir o respeito e a igualdade?”. 

 

Os mais de 500 convites enviados por diferentes escolas do continente, das regiões 

autónomas e do círculo da Europa – o maior número de sempre na história do Programa – 

reiteram a valorização do debate democrático e da reflexão sobre o tema. Nestes debates, em que 

participa um elevado número de jovens, pretendem estimular-se as capacidades de expressão e 

argumentação na defesa das ideias, realçando a sua importância para a resolução de questões 

que afetam o presente e o futuro. 

 

Os debates com Deputados da Assembleia da República, que decorrem de 2 de dezembro de 

2019 a 29 de janeiro de 2020, preferencialmente às segundas-feiras, inserem-se na 1.ª Fase 

do Programa, período em que os jovens elaboram o projeto de recomendação sobre o tema e 

elegem os seus representantes para as sessões distritais/regionais, que terão lugar durante o mês 

de março de 2020. Em maio, a Assembleia da República acolherá as Sessões Nacionais: nos dias 

4 e 5, a do Ensino Básico, e nos dias 25 e 26, a do Ensino Secundário. 

 

O Programa Parlamento dos Jovens regista, na presente edição, a participação de 1009 escolas: 

516 do ensino básico e 493 do ensino secundário, o que corresponde, também, a uma adesão 

histórica, na edição em que se comemoram os 25 anos do Parlamento dos Jovens. 

 

 

Para mais informações contactar: 

Programa Parlamento dos Jovens 
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt 
Tel: 21 391 71 22 
  
Palácio de São Bento, 29 de novembro de 2019 
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