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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

Parlamento dos Jovens | Concurso de slogans sobre violência doméstica e no 
namoro abre comemoração dos 25 anos do Programa  

 
Na edição em que celebra 25 anos de existência, o Parlamento dos Jovens realiza um conjunto de 
iniciativas para assinalar a relevância do Programa na vida democrática de todos os jovens que, desde 
1995, fazem parte da sua história. 
 
O concurso de slogans sobre violência doméstica e no namoro, que tem início a 7 de fevereiro e 
contará com ampla divulgação nacional, faz parte dessas iniciativas. 
 
No ano em que se debate o tema da violência doméstica e no namoro, o concurso tem como objetivo 
a recolha de mensagens que sensibilizem para a necessidade de, por um lado, não silenciar, não 
tolerar e não desculpar qualquer tipo de violência, e, por outro lado, encontrar formas de combater a 
violência doméstica e no namoro e debatê-las com colegas, amigos, professores e familiares. 
 
O concurso decorre de 7 de fevereiro a 6 de março de 2020 e está aberto a todos os jovens com idade 
igual ou inferior a 19 anos e que frequentem o 2.º ou 3.º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário 
em escolas do ensino público, particular e cooperativo, abrangendo o Continente, as Regiões 
Autónomas e os círculos da Europa e de Fora da Europa. 
 
As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento do formulário que se encontra 
disponível no site do Parlamento dos Jovens, a partir de 7 de fevereiro. 
 
A seleção do melhor slogan passa por várias fases, podendo o regulamento ser consultado no site do 
Programa. 
 
O slogan vencedor será conhecido no dia 22 de abril e divulgado no site e nas redes sociais do 
Parlamento dos Jovens, na RTP, junto da comunicação social e nos transportes públicos. 
 
 
Para mais informações contactar: 
Programa Parlamento dos Jovens 
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt 
Tel: 21 391 71 22 
  
 
Palácio de São Bento, 7 de fevereiro de 2020 
  
  

 
 

mailto:gc.correio@ar.parlamento.pt
mailto:gc.correio@ar.parlamento.pt
http://www.jovens.parlamento.pt/
http://www.jovens.parlamento.pt/
mailto:parlamento.jovens@ar.parlamento.pt
mailto:parlamento.jovens@ar.parlamento.pt

