
C N C J

CONSELHO NACIONAL
DE CRIANÇAS E JOVENS

CANDIDATURAS

TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

O Conselho Nacional de Crianças e 
Jovens (CNCJ) 

é uma iniciativa da 

Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens (CNPDPCJ)

A Comissão Nacional é uma entidade de 
referência para a efetiva concretização 
dos Direitos de todas as crianças e 
jovens em Portugal, designadamente ao 
nível da sua participação na tomada de 
decisão pública. 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a 
CNPDPCJ:

• Email    cn.criancas.jovens@cnpdpcj.pt
• Telefone    (+351) 300509717

Todos os documentos disponíveis em 
www.cnpdpcj.gov.pt

Porquê participar?

Ser um dos membros do Conselho Nacional 
de Crianças e Jovens permite-te:

• Falar e ser ouvido/a!

• Discutir os teus direitos e a sua influência 
na tua vida.

• Comunicar e refletir criticamente sobre 
assuntos importantes para toda a 
sociedade.

• Participar na tomada de decisões 
públicas.

• Dialogar com decisores políticos.

• Participar num intercâmbio de 
experiências com crianças e jovens de 
outros pontos do país!



Começa agora a aventura da 
participação!

A participação das crianças e jovens 
é essencial para a transformação da 
sociedade. 

Se queres que a tua voz seja ouvida, 
candidata-te ao Conselho Nacional 
de Crianças e Jovens e faz parte da 
mudança!

O que é preciso para participar?

1. Ter entre 8 e 17 anos no dia 20 de Janeiro 
de 2020.

2. Preencher os formulários e assinar as 
declarações de candidatura. 

3. Obter o consentimento e assinatura do/a 
Encarregado/a de Educação.

4. Preparar uma “Proposta para transformar 
a Sociedade”.

5. Submeter a tua candidatura.

Informa-te junto dos professores na tua 
Escola ou no Projeto Escolhas mais próximo 
porque eles têm todos os documentos de 
que precisas.

Também podes visitar o site 
www.cnpdpcj.gov.pt 

para saber como fazer parte desta iniciativa.

Como funciona o Conselho 
Nacional de Crianças e Jovens?

Os/as participantes selecionados/as irão 
reunir-se com outras crianças e jovens 
da sua região, entre março de 2020 e 
novembro de 2020.

Em novembro de 2020 os grupos 
regionais elegem representantes 
nacionais.
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