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SETOR DE JUVENTUDE 

 

Introdução 

 

O Projeto Assembleia Municipal Jovem, adiante designado por AMJ, nasceu em 2007 e tem sido 

dinamizado pelo Setor de Juventude do Município de Silves, através da sua área de intervenção – 

Cidadania e Participação Jovem, em estrita articulação com as várias Escolas do Concelho de Silves 

e Assembleia Municipal de Silves. 

Numa sociedade em constante mutação, os jovens enfrentam desafios que vão para além das suas 

transformações internas (físicas, psicológicas e emocionais). Estes desafios mostram-nos as 

dificuldades que estes enfrentam nos dias de hoje para fazer face às suas necessidades e assumir 

um papel ativo na construção do seu próprio projeto de vida. 

Neste aspeto, acreditamos que os seres humanos não nascem sujeitos participativos e que a 

cidadania se apreende em contextos abertos ao diálogo, à tolerância, ao respeito pelo próximo e à 

deliberação coletiva.  

O desafio que se coloca numa sociedade democrática, é que sejamos capazes de formar jovens 

cidadãos aptos para argumentar e julgar, de forma crítica, consciente e responsável, o meio social 

onde se inserem. 

Por esse motivo, o Projeto AMJ visa estimular nos jovens do Concelho de Silves valores para o 

desenvolvimento de uma cidadania ativa, consciente, crítica e participativa na sociedade de 

pertença.  

Visa ainda proporcionar-lhes o acesso a ferramentas que lhes permitam conhecer o 

funcionamento do sistema democrático e decisório português, proporcionando-lhes uma 

aproximação aos principais Órgãos de Poder Político Local e a possibilidade de expor as suas 

opiniões, anseios e necessidades, de forma correta, junto destes órgãos de representação política. 
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Objetivo Geral 

 

Permitir à comunidade juvenil do Concelho de Silves uma aproximação aos órgãos de poder 

político local, de forma organizada e participativa, incentivando-os a conhecer, interessar-se e 

envolver-se no processo político  

Objetivos Específicos 

 

 Estimular o envolvimento dos jovens na política local; 

 Contribuir para o desenvolvimento da consciência cívica dos jovens e uma aproximação aos 

conceitos políticos, democráticos e de cidadania; 

 Consciencializar os jovens para a importância da sua participação política; 

 Desenvolver competências para uma cidadania pró-ativa, consciente e responsável; 

 Desenvolver nos jovens capacidades para usar a democracia como instrumento de intervenção 

social; 

 Incentivar os jovens a participar democraticamente em matérias de política local,  

 Incentivar os jovens a identificar as fragilidades existentes no Concelho de Silves; 

 Permitir aos jovens identificar problemas prioritários e ensaiar soluções possíveis para a sua 

resolução; 

 Incentivar os jovens a debater, ensaiar e apresentar as suas propostas de forma correta, 

segundo as regras de funcionamento de uma Assembleia Municipal; 

 Permitir aos jovens expor os seus pontos de vista e estimular a sua capacidade de 

argumentação na defesa das suas ideias, aprendendo a forma correta de o fazer; 

 Desenvolver junto dos jovens estratégias colaborativas que promovam a procura de soluções 

conjuntas, que visem o bem estar da comunidade e não exclusivamente o bem estar individual;  

 Impulsionar uma dinâmica interativa entre a comunidade escolar e os órgãos de Poder Político 

Local; 
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 Proporcionar aos jovens o conhecimento do funcionamento das Instituições Democráticas e 

Órgãos de Poder Político Local/Nacional, bem como a sua forma de atuação na sociedade; 

 Avaliar o impacto que o Projeto AMJ tem junto da comunidade juvenil, no que respeita à sua 

perceção em relação à política; 

  Estimular o interesse dos jovens pela política, através do desenvolvimento de ferramentas e 

metodologias mais apelativas e in 

 Promover nos jovens um pensamento crítico relativamente às questões políticas, 

desconstruindo noções pré-concebidas e do censo comum. 
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15 - Apresentação da Ata final da Sessão Plenária ao Executivo do Município de Silves 

14 - Sessão Plenária do Projeto AMJ 2020 (apresentação, debate e votação das propostas finais de recomendação aos Órgãos Municipais) 

13 - Sessão Preparatória para a Sessão Plenária (ensaio em contexto real) 

 12 - Visita à Assembleia da República (Plenário)  

11 - Encontro com Deputados do Círculo Eleitoral de Faro (apresentação de questões) 

10 - Visita Guiada ao Palácio de São Bento 

9 - Visita/participação numa Reunião da Assembleia Municipal de Silves  

8 - Eleição dos membros da Mesa (1 Presidente e 2 Secretários) 

7 Desenvolvimento da 1ª Sessão de Trabalhos (por grupos/cores) 

6 - Sessão de Brainstorming (identificação de fragilidades no Concelho de Silves)  

5 - Visita dos Jovens Deputados aos Serviços Municipais de Silves 

4 - Definição de Jovens Deputados (representantes de cada Escola do Concelho) 

3 - Desenvolvimento de Sessões de Literacia Política nas Escolas 

2 - Definição de Coordenadores Escolares (docentes escolares) 

1 - Definição de Tutor do Projeto (membro da Assembleia Municipal de Silves) 

Etapas do Projeto AMJ 2019/2020 



 
 
 
 
 

5 

Etapas do Projeto Assembleia Municipal Jovem 2019 - 2020 
 

 

1ª Etapa - Definição do Tutor do Projeto Assembleia Municipal Jovem 

 

A Assembleia Municipal de Silves nomeou um tutor responsável pelo acompanhamento do 

Projeto Assembleia Municipal Jovem 2019-2020, tendo sido designado o Presidente da 

Assembleia Municipal de Silves: Dr. Vítor M. Sequeira Rodrigues. 

Este tutor será responsável por acompanhar todas as etapas do projeto, consciencializando 

os jovens para a importância da sua participação política e facilitando-lhes o acesso a uma 

linguagem política mais acessível.  

 

2ª Etapa - Definição dos docentes Coordenadores Escolares 

 

Nesta etapa, cada Escola do Concelho de Silves nomeou um docente coordenador, 

responsável pelo acompanhamento do projecto AMJ com o grupo de jovens deputados da 

sua escola, tendo sido designados os seguintes coordenadores escolares:  

 

- E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues: Professora Sandra Garrochinho; 

- Escola Secundária de Silves: Professora Florbela Cabrita; 

- E.B 2,3 João de Deus: Prof. Elsa Pereira; 

- E.B 2,3 do Algoz: Prof. Isabel Gomes; 

- E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras: Ângela Bernardo. 

 

 

3ª Etapa – Sessões de Literacia Política nas Escolas do Concelho de Silves 

 

Nesta etapa, compreendida entre 22 e 28 de janeiro de 2020, serão desenvolvidas pelos 

técnicos do Município de Silves, conjuntamente com um decisor político municipal, sessões 

abertas a toda a comunidade escolar, onde os jovens são convidados a participar, debater e 

aprender sobre o processo democrático e a importância da sua participação política.  
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Data das Sessões de Literacia Política: 

 

 Escola Secundária de Silves (auditório) 27 de Janeiro de 2020; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues (auditório) 22 de Janeiro de 2020; 

 E.B 2,3 do Algoz (auditório) 28 de Janeiro de 2020;  

 E.B 2,3 Dr. João de Deus (auditório) 23 de Janeiro de 2020; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras (auditório) 24 de Janeiro de 2020; 

 

Neste aspeto, solicita-se que os coordenadores escolares possam articular esta iniciativa nas 

respetivas escolas, efectuando a ponte no que respeita à divulgação da iniciativa pelas 

turmas/escola e confirmando a disponibilidade da escola/auditório escolar, através do 

correio eletrónico: juventude@cm-silves.pt. 

 

4ª Etapa - Definição de Jovens Deputados das Escolas 

 

Esta etapa contará com o apoio/auxílio dos docentes coordenadores de cada escola, sendo 

estes responsáveis por facilitar a divulgação, acesso e a inscrição dos alunos em cada escola, 

assim como a articulação desta atividade com o Setor de Juventude. 

 

Número de alunos representados, por escola: 

 

 E.B 2,3 do Algoz – 5 alunos + 1 suplente; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues – 5 alunos + 1 suplente; 

 E.B 2,3 Dr. João de Deus – 5 alunos + 1 suplente; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras – 5 alunos + 1 suplente; 

 Escola Secundária de Silves – 7 alunos + 2 suplentes; 

mailto:juventude@cm-silves.pt
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Os coordenadores escolares deverão recolher e enviar os dados dos alunos (nome, turma, 

ano escolar, n.º de telemóvel) e enviar essa informação para o Setor de Juventude, através 

do correio eletrónico: juventude@cm-silves.pt. 

Neste aspeto deverá ainda ser criado um e-mail institucional, a que todos os jovens 

deputados e coordenador escolar possam aceder, passando a ser o canal de comunicação 

privilegiado.  

 

5ª, 6ª, 7ª e 8ª Etapa (12 de Fevereiro de 2020) 

 

5ª Etapa – Visita dos Deputados Escolares aos Serviços Municipais de Silves e 

almoço convívio:  

 

Nesta etapa 12 de Fevereiro de 2020 (09h00 – 11h30), os jovens Deputados Escolares terão 

oportunidade de efetuar uma visita guiada aos Serviços Municipais de Silves e perceber 

como se desenvolvem alguns procedimentos municipais, estruturando-se da seguinte 

forma:  

Esta etapa será dividida da seguinte forma: 

 Visita Guiada à Assembleia Municipal de Silves; 

 Visita Guiada ao Edifício dos Paços do Concelho; 

 Almoço convívio, a decorrer na cantina da Escola Secundária de Silves (entre as 

12h00 e as 13h00, na ESSilves). 

 

6ª Etapa - Sessão de Brainstorming:  

Esta etapa, 12 de Fevereiro de 2020 (13h00 – 14h30), será composta pelo desenvolvimento 

de uma Sessão de Brainstorming e dividir-se-á pelas seguintes fases: 

 

mailto:juventude@cm-silves.pt
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 Dinâmica de quebra-gelo e de fortalecimento do grupo (desenvolvida com o intuito 

de ajudar os participantes a relaxar e sentirem-se mais confortáveis e dispostos a 

conversar e para se conhecerem melhor, tornando o grupo mais coeso). 

 Identificação das fragilidades e problemáticas existentes no Concelho de Silves. 

 Organização das fragilidades identificadas por áreas temáticas específicas, sendo que 

a cada área temática será atribuída uma cor; 

 Divisão do grande grupo em subgrupos de trabalho, sendo atribuídas cores aos 

diferentes grupos escolares, simulando a dinâmica desenvolvida pelos diferentes 

partidos políticos.  

 

7ª Etapa – Sessão de Trabalhos:  

Nesta Sessão de Trabalho 12 de Fevereiro de 2020 (14h30 – 15h30), os grupos serão 

organizados por grupo/cor com o objetivo de trabalhar, desenvolver e ensaiar soluções 

possíveis para as fragilidades identificadas em cada área temática, pressupondo a seguinte 

ordem de trabalho: 

 Reunião dos subgrupos; 

 Início dos trabalhos a desenvolver pelos subgrupos, onde estes irão discutir, debater 

e trabalhar as soluções para as temáticas identificadas; 

 Apresentação das problemáticas/soluções identificadas pelos grupos de trabalho; 

 Discussão das propostas apresentadas por cada subgrupo em plenário. 

 

8ª Etapa - Eleição dos Membros da Mesa:  

Nesta etapa 12 de Fevereiro de 2020 (15h30 – 16h00), os jovens deputados poderão 

candidatar-se a membros da mesa do Projeto Assembleia Municipal Jovem 2019-2020 

(Presidente e 1.º e 2.º Secretários) e pressupõe: 
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 Candidatura dos jovens deputados (Presidente e 1.º e 2.º Secretários); 

 Campanha eleitoral/discurso; 

 Votação/Eleição dos Membros; 

 Testemunho do Presidente cessante da Mesa da Assembleia Municipal Jovem;  

 Avaliação da sessão pelos participantes; 

 Término da atividade. 

 

 

9ª Etapa – Participação na Assembleia Municipal de Silves (27 de Fevereiro 

2020): 

 

Nesta etapa pretendemos proporcionar um primeiro contacto com a realidade de uma 

Assembleia Municipal, onde os jovens poderão participar e intervir de acordo com o 

funcionamento deste órgão. Esta etapa integra: 

 Visita e participação numa reunião da Assembleia Municipal de Silves; 

 Apresentação de uma proposta de recomendação, por grupo, que englobe diferentes 

medidas.  

 

*Nota: Data a definir em função da marcação da sessão da Assembleia Municipal de Silves.  

 

 

10ª, 11ª e 12ª Etapas - Visita à Assembleia da República: Visita ao Palácio de 

São Bento | Encontro com Deputados do Círculo Eleitoral de Faro | 

Assistência ao Plenário da Assembleia da República: 

 

Esta etapa (12 de março de 2020) engloba a Visita Guiada ao Palácio de São Bento, onde os 

jovens poderão ter acesso ao acervo histórico e democrático da Assembleia da República. 
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Em seguida será realizado o Encontro com os Deputados do Círculo Eleitoral de Faro, onde 

os jovens deputados do Projeto AMJ poderão colocar as suas questões aos Deputados da 

Assembleia da República, devendo cada grupo preparar até 3 perguntas que representem as 

inquietudes dos jovens da sua Escola. 

  

Posteriormente os jovens poderão assistir ao Plenário da Assembleia da República, 

podendo perceber como se desenvolve um debate da Assembleia da República. 

 

Programa da Atividade 

 

07.00 – Saída da Escola Secundária de Silves; 

07.20 – E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras – Armação de Pêra; 

07.40 – E.B 2,3 do Algoz; 

08.00 – E.B 2,3 Dr. João de Deus – São Bartolomeu Messines; 

11.00 – Chegada a Lisboa; 

11.30 – 12.30 - Visita Guiada ao Palácio de São Bento; 

12.30 – 13h30 – Período de Almoço; 

14.00 – 15.00 – Encontro com os Deputados do Círculo Eleitoral de Faro; 

15.00 – 16.00 – Assistência ao Plenário da Assembleia da República. 

16.00 – Saída de Lisboa; 

19.20 – Chegada à E.B 2,3 Dr. João de Deus; 

19.40 – Chegada à E.B 2,3 do Algoz; 

20.00 - Chegada à E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras; 

20.30 - Chegada à Escola Secundária de Silves. 

 

13ª Etapa - Atividade de Preparação para o Plenário da Assembleia Municipal 

Jovem 

 

- Nesta Etapa (30 de abril de 2020), serão dadas diretrizes e serão ensaiados pelos jovens, os 

diferentes papéis, intervenções e posturas que estes deverão assumir na Sessão Plenária. 
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14 ª Etapa - Sessão Plenária do Projeto AMJ 2019/2020 

 

Nesta etapa (8 de Maio de 2020) será realizada, em contexto real de trabalho, uma 

Assembleia Municipal Jovem. 

 

Ordem de Trabalhos 

1 º Período: 

Antes da Ordem do Dia: Apresentação de moções, votos de congratulação ou de pesar sobre 

temas livres, pelos membros do projeto AMJ 2019-2020; 

2º Período: 

Ordem do Dia: Apresentação e votação das propostas, por ordem de prioridade. 

2.1 - Apresentação das propostas dos grupos; 

3º Período:  

3.1 - Comunicação das propostas aprovadas pelos jovens membros do projeto AMJ 

2019/20 ao Executivo da C. M. Silves.  

 

Encerramento da Sessão Plenária 

 

Almoço convívio de todos os participantes nesta sessão, a realizar na Quinta Pedagógica de 

Silves. 

Desenvolvimento de atividades e dinâmicas de grupos. 

 

 

15 ª Etapa – Entrega da Ata Final da Sessão Plenária  

 

Nesta etapa (29 de Maio 2020), o Presidente e os Secretários da Mesa terão que redigir a 

Ata Final da Sessão Plenária do Projeto Assembleia Municipal Jovem, através da transcrição 

da gravação da Sessão Plenária, assim como a entrega ao executivo do CMSilves, até ao dia 

29 de maio de 2020, para gabinete.presidente@cm-silves.pt.  

 

 

 

mailto:gabinete.presidente@cm-silves.pt
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Etapas 

PLANIFICAÇÃO PROJETO AMJ 2019-2020 

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Descrição 

1ª  29 17      Definição do tutor do Projeto AMJ  

2ª  29  17      Definição dos docentes escolares  

3ª  
 

de 2 a 6 22 a 28     Dinamização de Sessões de Literacia Política nas Escolas 

4ª   Até 17 Até 31     Definição dos Jovens Deputados das Escolas 

5ª    8 12    Visita dos Jovens Deputados aos Serviços Municipais de Silves 

6ª    15 12    Sessão de Brainstorming 

7ª    15 12    1ª Sessão de Trabalho (por grupos/cor) 

8ª    15 12    Eleição dos Membros da Mesa 

9ª     27    Participação numa Reunião da Assembleia Municipal de Silves 

10ª      12   Visita Guiada ao Palácio de São Bento  

11ª      12   Encontro com os Deputados do Círculo Eleitoral de Faro  

12ª      12   Visita à Assembleia da República  

13ª       30  Sessão de Preparação para o Plenário da AMJ 

14ª        8 Sessão Plenária do Projeto AMJ 2019-2020 

15ª        29 Entrega da Ata Final da Sessão Plenária 


