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PARLAMENTO CONCELHIO 
 

Pequenos Grandes Políticos 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 

 

A Câmara Municipal de Braga está a organizar a sexta edição do “Parlamento 

Concelhio – Pequenos Grandes Políticos”, iniciativa dirigida aos jovens das 

escolas do 3º ciclo do ensino básico do concelho. 

Com esta iniciativa, o Município pretende recolher propostas criativas, originais 

e inovadoras, que sejam simultaneamente um reflexo das preocupações dos 

jovens munícipes, promovendo assim mais um meio de participação e 

auscultação dos munícipes mais novos, e a oportunidade para participarem 

ativamente na “construção” da sua cidade, auscultando as suas ideias e projetos. 

Além da promoção de uma educação para uma cidadania ativa e participativa, 

pretende-se com a elaboração destas propostas constituir a criação de um 

momento formativo e enriquecedor implica a pesquisa, fundamentação e 

discussão das ideias, dos seus conteúdos, formas de implementação, entre 

outros aspetos, apelando assim à criatividade, espírito crítico, partilha e 

aprendizagem entre pares. 

 
Objetivo 

 
Pretende-se com esta iniciativa que cada grupo de jovens alunos elabore, 

apresente e debata com os restantes grupos, uma proposta no âmbito do 

urbanismo, património, ambiente, saúde, educação, ação social, desporto, 

juventude, entre outros temas que entendam adequados e importantes para a 

cidade de Braga. 
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Destinatários 
 
Podem participar os alunos que frequentem o 3º ciclo do ensino básico de todas 

as escolas do concelho de Braga. 

 
Como participar? 

 
Cada escola deve inscrever-se neste projeto, enviando o “Formulário de 

Inscrição” (ver anexo I), para o endereço juventude@cm-braga.pt até ao dia 31 

de março de 2020. 

 
Implementação do projeto 

 
Este projeto decorre em três fases. 

 
Na primeira fase, fase de “Inscrição”, a Direção da Escola ou o(a) professor(a) 

indicado(a) por esta, deverá manifestar a sua intenção de participar na iniciativa, 

enviando o “Formulário de Inscrição” (ver anexo I), para o endereço 

juventude@cm-braga.pt até 31 de março de 2020. 

Na segunda fase, fase de “Elaboração e Seleção da Proposta”, os alunos de 

cada escola devem elaborar o seu projeto, e caso haja mais do que um caberá 

à escola selecionar a proposta a apresentar na fase seguinte. Cada grupo de 

alunos deverá apresentar apenas uma proposta. 

Na terceira fase, “Apresentação e Discussão das Propostas”, a proposta 

selecionada por cada escola, é apresentada numa sessão conjunta com todas 

as escolas inscritas a decorrer no Centro de Juventude de Braga no dia 8 de 

maio de 2020. Esta sessão será dividida em dois momentos:  

 Manhã: preparação dos trabalhos;  

 Tarde: apresentação e votação das propostas. 
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Primeira Fase – Inscrição 
 
A Direção da Escola ou o(a) professor(a) indicado(a) por esta, deverá manifestar 

a sua intenção de participar na iniciativa, enviando o “Formulário de Inscrição” 

(ver anexo I), para o endereço juventude@cm-braga.pt até ao dia 31 de março 

de 2020. Apenas é necessário o envio deste formulário, não há necessidade, 

nesta fase, de enviar qualquer informação relativa à proposta 

 

Segunda Fase – Elaboração e Seleção da Proposta 
 
O professor responsável pelo projeto deve apoiar os alunos na constituição do(s) 

grupo(s) e na elaboração da(s) proposta(s). 

a) Constituição dos grupos 

 
Cada grupo deve ser constituído, obrigatoriamente, por 10 alunos. Este grupo 

pode incluir jovens de qualquer ano curricular que integre o 3º ciclo do ensino 

básico (7º, 8º ou 9º ano). Deverá ser escolhido um porta-voz do grupo que irá 

posteriormente apresentar a proposta.  

b) Elaboração das propostas 

 
A proposta deverá ser elaborada tendo em consideração os seguintes itens: 

 
1. Título; 

 
2. Contextualização / enquadramento; 

 
3. Objetivos; 

 
4. Desenvolvimento e formas de concretização; 

 
5. Resultados esperados e conclusões. 

 
A apresentação digital deverá ser feita em formato power point e poderá incluir 

texto, imagens, entre outros elementos que entendam fundamentais. 
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c) Seleção da proposta 

 
Poderão surgir vários grupos participantes no seio de uma escola. Se for o caso, 

deve ser organizada uma sessão na própria escola que permita selecionar qual 

das propostas será apresentada na fase final. A organização destas sessões fica 

ao critério de cada escola, de acordo com o formato que lhes seja mais 

conveniente. 

A proposta escolhida deverá ser enviada para o pelouro da Juventude da 

Câmara Municipal até ao dia 24 de abril de 2020, em suporte digital, 

nomeadamente em formato power point, juntamente com o “Formulário da 

Proposta”, onde devem constar os dados dos participantes (ver anexo II), 

através do email juventude@cm-braga.pt. 

 
Terceira Fase – Apresentação da Proposta 

 
Na terceira fase desta iniciativa, os grupos de alunos finalistas de cada escola 

terão oportunidade de expor e debater as suas ideias, numa sessão dividida em 

dois momentos, um primeiro de preparação e um segundo de debate. Esta sessão irá 

decorrer no Centro de Juventude de Braga, no dia 8 de maio de 2020, a partir das 

9h30, sendo apurada a proposta vencedora. 

 

a) Preparação do debate (manhã – 9h30) 

 
A preparação do debate será feita na manhã do dia 8 de maio a partir das 9h30. 

Nesta fase os grupos participantes ficarão a conhecer as propostas de todas as 

escolas permitindo que possam preparar a discussão das mesmas, nomeadamente, 

trabalhando as questões e dúvidas que queiram colocar acerca das outras 

propostas. Este momento de trabalho em grupo decorrerá com o apoio dos técnicos 

do Município de Braga. 

 

b) Apresentação e debate da proposta (tarde – 14h) 

 
A apresentação da proposta será realizada pelo porta-voz do grupo, que deverá 

identificar-se como tal. Para isso, o porta-voz poderá utilizar o suporte digital, 
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nomeadamente a apresentação previamente enviada, que será disponibilizada e 

apresentada em simultâneo. O tempo limite de cada apresentação é de 10 

minutos. 

Após este momento, seguir-se-á o momento de debate das mesmas, 

imediatamente no final de cada apresentação. Cada grupo participante pode 

colocar a sua pergunta em relação à proposta apresentada – uma pergunta por 

grupo. Imediatamente após o grupo ter colocado a questão, um elemento do 

grupo que está a apresentar a sua proposta, o porta-voz ou outro elemento 

indicado por ele, deverá de responder à questão colocada.  

 
c) Votação 

 
Em seguida, todos os alunos devem votar na proposta que elegeriam como 

vencedora, perante as demais apresentadas, não podendo votar na proposta da 

sua própria escola. Em caso de empate, será efetuada uma nova votação, tendo 

em consideração apenas as propostas com igual número de votos. 

 

Prémio 
 
Os alunos do grupo vencedor recebem um prémio individual, e terão 

oportunidade de visitar o Município de Braga e reunir com o Presidente da 

Câmara membros do seu executivo para conhecer o trabalho de governação da 

autarquia, em dia a agendar de acordo com a escola e a Câmara Municipal. Além 

disso, a escola que o grupo representa também receberá um prémio. 

 
Informação às Escolas 

 
As escolas poderão obter todos os esclarecimentos acerca desta iniciativa 

através do endereço juventude@cm-braga.pt ou através do contacto telefónico 

960 467 338. 
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Cronograma da iniciativa 
 

 31 de março de 2020: data limite de entrega do “Formulário de Inscrição” 

(Anexo I); 

 24 de abril de 2020: data limite de entrega do “Formulário da Proposta” 

(Anexo II). 

 

 8 de maio de 2020: 

  9h30 – 12h00: preparação dos trabalhos 

 14h00 – 17h00: apresentação e votação das propostas. 

 

 

 


