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Parlamento Escolar: Engajando Jovens Angolanos no Desenvolvimento Democrático

Search for Common Ground in Angola
A Search for Common Ground em Angola (SFCG) trabalha desde 1996.
Inicialmente, com um staﬀ de 3 pessoas e um escritório em Luanda, hoje tem
um staﬀ permanente e especializado de 25 pessoas, dos quais 24 angolanos e 1
• Agosto 08 – Março 09
estrangeiro, tem dois escritórios, Luanda e Cabinda, e implementa projectos
• Abril 09 – Setembro 09
em dez provinciais de Angola em parceria com ONG e InsNtuições nacionais.
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forma a encontrarem mecanismos para transformarem a sociedade da
violência para coexistência, segurança, jusNça social e parNcipação popular.

Parlamento Escolar
Tendo em conta o actual contexto relaNvamente a consolidação da paz e da
democracia em Angola, a SFCG idenNﬁcou no seu Plano Estratégico ´´Foco
Jovem`` em que um dos desaﬁos a médio e a longo prazo e a promoção dos
valores e princípios democráNcos e de direitos como instrumentos de
promoção da paz e do desenvolvimento sustentável em Angola na juventude.
O projecto denominado `` Parlamento Escolar ´´ tem como objecNvo geral é de
promover e aumentar a parNcipação cívica dos jovens engajando‐os de forma
posiNva nas questões pública através de: 1‐educar os jovens sobre princípios e
praNcas de democracia; 2‐criar interacção entre Jovens vs Jovens, entre Jovens
vs Governantes e Deputados; 3‐criar um espaço de dialogo para engajar os
jovens na parNcipação publica concernente aos programa e poliNcas juvenis.
Inicialmente, será implementado nas províncias de Luanda e Cabinda e
consNtui grupo alvo jovens estudantes – 15 á 20 anos – das escolas de ensino
publico do primeiro ciclo.

Implementação

•Primeira fase: seleccionar 75 Jovens representantes, 15 á 20 anos, em 15

escolas publicas (10 – Luanda e 5‐ Cabinda) e capacita‐los em matérias de
Sistema de Governo Angolano, Princípios e Regulamento da Assembleia
Nacional e Técnicas Consensuais de Gestão de Conﬂitos.
•Segunda Fase: Criar 1 Parlamento Escolar em Luanda‐ 50 deputados, e 1
Parlamento Escolar em Cabinda‐ 25 deputados, com a Npologia de
funcionamento da Assembleia Nacional, com uma agenda idenNﬁca pelos
estudantes e um plano de sessões parlamentar.
•Terceira Fase: Realizar sessões parlamentares convidando oﬁciais do governo
e deputadoes, assim como outros representantes da ONG e InsNtuicões
especializadas; realizar visitas de interacção entre jovens parlamentares de
Luanda e Cabinda; realizar visitas as Sessões Parlamentares da Assembleia
Nacional e outros órgãos consNtucionais, do Governo e Independentes.

Parceiros identificados:
Assembleia Nacional Ministérios da Educação, da Juventude e Desportos Governo Provincial de Luanda
Governo Provincial de Cabinda Faculdade de Direito da UAN Instituto Angolano de Sistema Eleitoral ONG
Nacionais

