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PARLAMENTO DOS JOVENS 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS, LAGOS 
 

PROCESSO ELEITORAL 

O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma 

iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário. 

O Agrupamento de Escolas Júlio Dantas aderiu ao formato apenas do Ensino Secundário, com o 

tema: 

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO: como garantir o respeito e a igualdade?” 

No Programa Parlamento dos Jovens, os alunos terão a oportunidade de participar nas seguintes 
atividades:  

• Eleições com apresentação de listas, campanha eleitoral e votação;  

• Uma sessão escolar na qual se irá debater o tema proposto e elaborar uma recomendação; 

• Um debate com Deputados da Assembleia da República que se irão deslocar ao AEJD; 

• Um debate plenário, em Faro, com alunos de todas as escolas do distrito que aderiram a 
este projeto  

e, caso sejam apurados,  

• Um Debate Nacional, na Assembleia da República, com alunos oriundos de escolas do país 
inteiro. 

Será um meio de os alunos participarem num programa desafiante que permite o trabalho 
colaborativo com alunos de outros agrupamentos pertencentes ao país inteiro. 

O Processo Eleitoral terá a seguinte calendarização: 

Prazo para a apresentação das listas 
(apenas com alunos do Ensino Secundário) 

4 de dezembro de 2019 (4ª feira) às 15.30 

junto do PBX 

Campanha eleitoral 6 de dezembro de 2019 

Ato eleitoral  10 de dezembro de 2019 

entre as 09h45 e as 15h30m 
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Este Programa tem os seguintes objetivos:  

 

• Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

• Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras 

do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão 

representativo de todos os cidadãos portugueses;  

• Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões;  

• Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;  

• Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;  

• Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;  

• Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu 

presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 

poder político. 

 

 

 

 

O DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, 

 

JOSÉ AUGUSTO LOPES, 

 

LAGOS, 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
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