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CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM JOANESBURGO

AVISO
PROGRAMA
PARLAMENTO DOS JOVENS 2016-2017
Decorre de 24 de agosto a 20 de outubro a fase de inscrição das escolas interessadas
em participar no Programa “Parlamento dos Jovens 2016-2017”. Esta Iniciativa tem
como objetivos principais educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política; dar a conhecer a AR; promover o debate democrático e
incentivar o debate e a reflexão.
O programa culmina com a realização de duas sessões nacionais na Assembleia da
República, uma destinada ao ensino básico e outra ao ensino secundário, cada com um
tema próprio, este ano alusivas às comemorações dos 40 anos da Constituição:
- Ensino Básico: «Os Jovens e a Constituição: tens uma palavra a dizer!»
- Ensino Secundário: «A Constituição que temos, a Constituição que queremos:
desafios ao poder local»
As escolas e associações das comunidades portuguesas, se participantes de primeira
vez, podem solicitar a sua inscrição enviando um e-mail para
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt
(com
conhecimento
a
emi@mne.pt
e
consulado.joanesburgo@mne.pt ), onde deve constar:
- a denominação da escola e respectivos contactos (localidade, círculo eleitoral, país,
telefone, fax, e-mail e endereço postal);
- indicação da sessão nacional (básico ou secundário) em que a escola/ associação se
pretende inscrever;
- nome e contacto do professor coordenador (incluindo e-mail e/ ou número de
telemóvel, para situações de emergência apenas; e
- nome do membro da Direção da escola/ associação responsável acompanhado do email a usar para o envio da confirmação de inscrição.
Uma vez recebido, da parte da Assembleia da República, o código GEPE, os
interessados terão acesso ao formulário de inscrição online, na página
www.jovens.parlamento.pt. Pede-se que conservem aquele código e as orientações
enviadas pela AR, que serão necessários para:
- verificar se a inscrição consta da página oficial;
- o envio da documentação após a sessão escolar, e
- outros procedimentos relacionados com a sessão nacional.
As escolas e associações das comunidades portuguesas participantes de edições
passadas, podem usar o código GEPE anteriormente atribuído e proceder à inscrição
através do preenchimento de um formulário eletrónico que estará disponível em
Portuguese House, Ernest Oppenheimer Ave Bruma - P. O. Box 480, Bruma 2026
Tel: +27 11 6220645/ Fax: +27 11 622 0661 – Tel. emergência 078 344 6495
E-mail:consulado.joanesburgo@mne.pt
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www.jovens.parlamento.pt. Caso não tenham conservado aquele código de registo
deverão contactar com a AR através do e-mail parlamento.jovens@ar.parlamento.pt.
As despesas com os transportes aéreos dos participantes de escolas fora da Europa (uma
do ensino básico e outra do ensino secundário) poderão ser pagas pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros, caso venha a ser garantido o orçamento para o efeito.
A estadia em Lisboa é custeada pela Assembleia da República.
Os regulamentos e o calendário do programa, bem como a indicação de informações
para abordagem dos temas para as duas sessões vão estar disponíveis, no início de
setembro, na página www.jovens.parlamento.pt.
Consulado-Geral de Portugal em Joanesburgo, 1 de agosto de 2016.

Luisa Fragoso
Cônsul Geral
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