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,,Uma Sessão de Seleção
Nacional constitui, na sua 

íntegra, um marco no 
desenvolvimento intra e 
interpessoal. Quanto ao 
primeiro, há que frizar as 
soft-skills desenvolvidas, 

bem como a oportunidade 
única de participar 

ativamente num debate cujo 
conteúdo e formato é o 

desejado por qualquer jovem 
que ambicione ter uma 
“voz”. Já em relação ao 

segundo, o evento trata-se 
de uma excelente ocasião de 

networking, partilha de 
ideias e perceção da 

realidade social além-
fronteiras.

Pedro Sousa, 
delegado da 

Sessão Nacional 
realizada em 

Braga, em Abril 
de 2017

O European Youth Parliament (EYP) é uma das maiores organizações não-
governamentais de educação cívica para jovens na Europa. Esta 
plataforma de debate intercultural permite o desenvolvimento de 
diversas competências transversais, no âmbito da educação não-formal. 

O EYP baseia-se em princípios fundamentais como a tolerância e a 
compreensão, disseminando o espírito crítico e respeito pela 
diversidade cultural. Anualmente, envolve cerca de 35 mil jovens, com 
idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos e provenientes de 
mais de 42 países europeus. 

Em Portugal, a entidade responsável pelo projeto é a Associação 
Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens (APPEJ), fundada em 
1999, apesar de organizar atividades desde 1989.

Até à data, a APPEJ organizou 
mais de 90 eventos. Entre 
eles, 36 Sessões Nacionais, 18 
Sessões Regionais, 2 Fóruns 
Internacionais e 2 Sessões 
Internacionais.

Não é simplesmente voluntariado, mas também uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Não  
se trata apenas de debater tópicos, mas sim de mudar a sociedade. Ano após ano, novos jovens 
juntam-se ao European Youth Parliament e são inspirados pela sua comunidade internacional.



As Sessões de Seleção Nacional são os maiores eventos da Associação Portuguesa do 
Parlamento Europeu dos Jovens. Uma vez por ano, reúnem cerca de 130 participantes, 
sendo grande parte deles estudantes do ensino secundário.

Consciencializar os jovens para as 
principais problemáticas a nível Europeu, 
possibilitar o enriquecimento curricular e 
pessoal dos estudantes, bem como 
promover um sentido de cidadania ativa e 
uma maior consciencialização e 
identidade europeia. 
Encorajar também o debate intercultural e 
a diversidade de ideias.

Cascais 2018 - 37ª Sessão de Seleção 
Nacional do PEJ Portugal vai realizar-se 
entre os dias 18 e 22 de Abril.

Contará com cerca de 40 jovens 
voluntários portugueses e estrangeiros, 
membros da rede internacional do EYP, 
bem como com 75 estudantes do ensino 
secundário, no cargo de Delegados.

37ª SESSÃO DE SELEÇÃO NACIONAL

OS NOSSOS OBJETIVOS

O EVENTO

"Innovating and shaping the future of 
young Europe"  

Sendo Cascais a Capital Europeia da 
Juventude de 2018, é objetivo deste evento 
que os participantes reflitam sobre o 
conceito de juventude ativa, procurando as 
áreas onde os jovens têm mais influência e 
definindo de que forma isso pode significar 
mudanças positivas para a Europa.

O TEMA DA SESSÃO

OFERECEMOS AOS NOSSOS PARCEIROS

Publicidade na página de Facebook oficial 
do evento e da Associação;

Vários pacotes de Fundraising;

Hipótese de partilha de ideias e projetos 
com os participantes, em momentos 
específicos a acordar.



Através de jogos "quebra-gelo", 
baseados em princípios de pedagogia, 
e desafios de resolução de problemas, 
os Delegados, agrupados em 
Comissões, vão desenvolvendo espírito 
de cooperação, união e comunicação, 
de forma a construir equipas coesas.

Os Delegados analisam os tópicos das 
suas Comissões, que se baseiam 
sempre em temas da atualidade 
europeia. O objetivo é identificar 
problemas e formular soluções, de 
forma a criar moções de resolução.

É um momento-chave, que consiste 
num debate plenário moderado, 
seguindo um procedimento similar ao 
usado pelo Parlamento Europeu, onde 
são discutidas as moções elaboradas 
durante a fase de Committee Work.

Todos os eventos incluem um vasto  
programa cultural, que celebra a 
diversidade dos participantes e permite 
a sua interação. Estes momentos vão 
de trocas gastronómicas a visitas a 
locais de interesse da cidade.

TEAMBUILDING (JOGOS DE EQUIPA)

COMMITTEE WORK

GENERAL ASSEMBLY

PROGRAMA CULTURAL

OS PARTICIPANTES

O projeto é feito por jovens para 
jovens. Neste evento, vão participar 
alunos de escolas secundárias de todo 
o país, bem como alumni
internacionais com vasta experiência 
no EYP, que vão constituir a equipa de 
Officials.




