
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, que, entre outros 

objetivos, visa uma aproximação às escolas a nível nacional. O seu início, data do ano letivo 

1995-96. Neste percurso, de duas décadas e meia, tem vindo a adquirir experiência acumulada, 

modus operandi e a adesão crescente, animada, dos jovens estudantes do básico e do 

secundário. 

Uma das suas finalidades consiste em proporcionar uma experiência equiparável à dos nossos 

Deputados com assento no Parlamento. Assim, esta atividade constitui o espaço onde poderás 

desenvolver as tuas capacidades no domínio da participação cívica e cidadania, a par do 

exercício do diálogo e argumentação. Deste modo, darás conta como o debate assume 

diferentes vertentes, a saber: 

- enquanto ferramenta de resolução de problemas e aquisição de valores democráticos ( como  

o respeito pelas regras de participação, tolerância e assertividade e o respeito pela diferença); 

o aprofundamento da cidadania; a experiência da disputa com fair play e a aprendizagem do 

valor do pluralismo político, enquanto forma de levar à prática a expressão “da discussão nasce 

a luz”.  

Por fim, mas não menos importante, as eleições, a campanha eleitoral e a sessão escolar irão 

te suscitar uma experiência única de apoio dos colegas de turma ou de outras turmas e cursos 

da tua escola, com novas amizades desenvolvidas em torno da formação das listas e a 

experiência do desafio acompanhado de competição amistosa. Terás a oportunidade de estar 

do lado do questionamento, mas, também do lado das soluções de uma problemática, que 

atinge a sociedade em geral, ao colaborares na construção de medidas e no projeto de escola.  

 Esta vivência partilhada de cidadania poderá ser um percurso que moldura a tua escolaridade 

com inteligência social, abraçando valores com entusiasmo, empenho e compromisso. 

Há apenas uma condição: a de aceitar a publicitação de imagens, uma vez que as atividades na 

escola são fotografadas enquanto a sessão distrital e a sessão nacional são filmadas na íntegra. 

Assim, e enquanto não se iniciam as atividades, fica aqui o endereço de tudo o que te possa 

interessar para o tema deste ano 2021-22: 

“O Impacto da desinformação na Democracia”. 

https://jovens.parlamento.pt/sec/Paginas/sec.aspx 
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