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Programa de promoção dos valores democráticos
através da Educação para a Justiça e os Direitos

Humanos das jovens gerações

o que é?
› Projeto de promoção dos valores

democráticos através da Educação para a
Justiça e os Direitos Humanos, dirigido a
jovens entre os 12 e os 25 anos através de
workshops e jogos de simulação de
julgamentos em Tribunais.

› Cada equipa de jovens inscrita no JPT
prepara-se para a simulação de um
julgamento que acontecerá num Tribunal
de comarca e será presidido por um Juiz
real.

› As equipas terão o apoio de um
responsável (professor ou técnico) e de
um advogado tutor na preparação do
julgamento.

› A formação dos professores e técnicos
será assegurada pela Escola Superior de
Educação Paula Frassinetti.

Porquê?
› O fortalecimento da democracia depende do

bom funcionamento do Estado-de-Direito e este
necessita de cidadãos(ãs) conscientes do
papel da Justiça e do Direito; 

› O nível de literacia e confiança da população
portuguesa no Direito e na Justiça, enquanto
ferramenta de cidadania do Estado
democrático, é baixo; 

› Esta relação frágil “cidadã(o)/sistema de
justiça” contribui também  para o mau
funcionamento da justiça (quer por excesso,
quer por defeito de acesso ao sistema); 

› A compreensão do sistema judicial é frágil e a
relação direitos/deveres incoerente; 

› A Justiça e o Direito surgem frequentemente
como realidade distante, ameaça ou inimigo e
raramente como proteção e promoção da
cidadania.

Para quê?
› Apurar o sentido da Justiça;
› Valorização da Lei e dos Direitos Humanos e o seu papel nas

sociedades democráticas;
› Compreensão do processo legislativo e do papel dos tribunais

como órgãos de soberania;
› Compreensão dos dilemas da justiça, do risco de erro e da

procura da verdade;
› Capacidade de comunicar as suas ideias, convicções e

opiniões sobre a Lei e os Direitos Humanos;
› Desenvolver a capacidade de entendimento quando e como a

lei se aplica a factos específicos;
› Desenvolver capacidade de análise de um problema,

argumentação e defesa de um ponto de vista;
› Construir consenso sobre deliberação, negociação,

compromisso e resolução de conflitos;
› Promover o espírito de participação;
› Criar canais de comunicação entre agentes da justiça e

jovens.

CASoS
� Bullying

� Violência no namoro

� Linguagem de ódio / Intolerância

� Homicídio

� Tráfico de seres humanos

� Furto

� Roubo

� Asilo e refugiados

� Nacionalidade

� Liberdade religiosa

� Redes Sociais - Racismo e xenofobia
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Passo a passo

Inscrições em
www.justicaparatodos.net


