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Exmo.(a) Senhor(a)  

Diretor(a) 

   

  

Of. n.º  429/CEC/2016      20.julho.2016 

   

 

Assunto: Convite à participação nas Sessões do Parlamento dos Jovens - edição 2016/2017 

 

A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência convida as escolas dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e as escolas do ensino secundário – do ensino público, privado e cooperativo 

– a inscreverem o programa Parlamento dos Jovens no seu plano de atividades do próximo 

ano letivo. Este programa, que a Assembleia da República organiza em colaboração com várias 

entidades, tem por objetivo apelar à participação dos jovens no debate democrático, 

despertá-los para a importância do exercício e da vivência de uma cidadania ativa e promover 

a sua consciência cívica, nomeadamente para as questões que afetam o seu presente e futuro, 

individual e coletivo.  

 

Os temas aprovados para as Sessões do Parlamento dos Jovens de 2016/2017 estão 

associados às comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa e, no caso 

do ensino secundário, também aos 40 anos do poder local democrático e são os seguintes: 

 

Sessão do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos): 

40 anos de Constituição 

Os jovens e a Constituição: tens uma palavra a dizer! 

 

Sessão do Ensino Secundário: 

40 anos de Constituição e de Poder Autárquico 

A Constituição que temos, a Constituição que queremos: desafios ao poder local. 
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Os regulamentos e o calendário do programa, bem como a indicação de algumas 

pistas para abordagem dos temas vão estar disponíveis a partir do início de setembro na 

página internet do programa: www.jovens.parlamento.pt. 

 

 

A inscrição das escolas poderá ser efetuada entre 24 de agosto e 20 de outubro de 

2016, através do preenchimento de um formulário eletrónico que estará disponível na página 

acima indicada. 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

              

 

O Presidente da Comissão, 

 

(Alexandre Quintanilha) 

http://www.jovens.parlamento.pt/

