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Nota de Imprensa 

 

A Secretária-Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Sandra Costa, 

participou no passado dia 8 de janeiro, na cerimónia de assinatura do protocolo de 

cooperação com a Assembleia da República e outras entidades parceiras do programa 

Parlamento dos Jovens.  

Nesta sessão, presidida pela Senhora Presidente da Assembleia da República, que decorreu 

no Salão Nobre, usaram igualmente da palavra o Secretário de Estado do Ensino Básico e 

Secundário, o Secretário de Estado do Desporto e Juventude e o Presidente da Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República.  

O protocolo, agora firmado, tem como parceiros o Ministério da Educação e Ciência, através 

da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, as Assembleias Legislativas das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, as Direções 

Regionais da Educação e da Juventude da Região Autónoma dos Açores e as Direções 

Regionais de Educação e de Juventude e Desporto da Região Autónoma da Madeira, e define 

os termos de cooperação e consolida as competências de cada entidade, tendo em vista o 

desenvolvimento e a concretização desta iniciativa. 

O programa Parlamento dos Jovens é dirigido aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos dos Ensinos Básico 

e Secundário e tem como objetivo promover a educação para a cidadania e o interesse dos 

jovens pelo debate de temas da atualidade. 

As Sessões Regionais do Parlamento dos Jovens decorrem no edifício sede do parlamento 

açoriano nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro. 

 

Horta, 9 de janeiro de 2015 
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