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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Programa Parlamento dos Jovens | 485 escolas debateram com Deputados 

da Assembleia da República a Violência Doméstica e no Namoro  

 

 

Na edição em que se celebram os 25 anos do Programa Parlamento dos Jovens, registou-

se o maior número de sempre de debates nas escolas com Deputados da Assembleia da 

República. Dos 547 convites enviados pelas escolas do continente, das regiões autónomas e do 

círculo da Europa (Reino Unido e Suíça), foi possível dar resposta a 485, durante os meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

 

Os debates com Deputados da Assembleia da República constituíram um momento privilegiado 

para a discussão do tema desta edição: violência doméstica e no namoro. Além destes debates, 

as escolas organizam outras ações, para as quais são convidados especialistas ou entidades 

locais. 

 

A 1.ª fase do Programa, que termina a 29 de janeiro de 2020, envolveu as comunidades educativas 

das 1009 escolas inscritas. Este é o período em que os jovens se organizam em listas, 

apresentam medidas, vão a sufrágio e, na Sessão Escolar, aprovam o Projeto de Recomendação 

da escola e elegem os deputados às Sessões Distritais/Regionais. 

 

É nesta fase que o Programa encontra o mais vasto contexto para o desenvolvimento das 

competências na área da participação democrática, uma vez que um muito elevado número de 

alunos tem ocasião de vivenciar esta experiência. Neste ano, as escolas, os seus professores e 

os jovens assumiram, também, um grande papel na divulgação dos diferentes momentos, ao 

responderem com entusiasmo ao repto que lhes foi lançado de partilharem fotos e vídeos nas 

redes sociais do Programa.  

 

Na próxima fase, que decorre durante todo o mês de março, com a realização das Sessões 

Distritais, no continente, e Regionais, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os 

deputados terão ocasião de debater os Projetos de Recomendação de todas as escolas do 

respetivo círculo. Nestas Sessões, aprova-se o Projeto de Recomendação do círculo e elegem-se 

os deputados à Sessão Nacional, na Assembleia da República. 

 

A Sessão Nacional do ensino básico realizar-se-á nos dias 4 e 5 de maio e a Sessão Nacional do 

ensino secundário nos dias 25 e 26 de maio de 2020. 
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Para mais informações contactar: 

Programa Parlamento dos Jovens 
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt 
Tel: 21 391 71 22 
 

 

Palácio de São Bento, 29 de janeiro de 2020 

 

mailto:gc.correio@ar.parlamento.pt
mailto:parlamento.jovens@ar.parlamento.pt
mailto:parlamento.jovens@ar.parlamento.pt

