SESSÃO NACIONAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS
Tema em debate: “Redes Sociais: Participação e Cidadania”
1.º Dia – 28 de Maio
13h15-13h45 – Chegada das delegações.
14h00 Reuniões das Comissões para debate, na generalidade e na especialidade, dos
Projectos de Recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob
orientação de Deputados da Assembleia da República em representação dos
Grupos Parlamentares.
16h00-18h30 Apresentação dos trabalhos do Euroscola.
Durante a tarde os Professores e jovens jornalistas fazem visitas guiadas ao Palácio de S.
Bento.
17h00 Lanche.
18h00 Programa cultural: Coro da Assembleia da República
19h30-21h00 Jantar no Palácio de S. Bento
2.º Dia – 29 de Maio
10h00 Abertura solene do Plenário pela Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção Esteves.
10h30 Período de Perguntas:
Apresentação de perguntas a Deputados em representação dos Grupos Parlamentares.
11h30 Debate da Recomendação à Assembleia da República sobre o tema.
Às 12h00 o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura
responde, em conferência de imprensa, às perguntas dos jornalistas das Escolas

13h00 Almoço no Palácio de S. Bento.
14h00-15h30 Conclusão do debate e votação final global da Recomendação.
Encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens pelo
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura.

16h00 Cerimónia de atribuição de prémios do concurso Euroscola.

Síntese do programa Parlamento dos Jovens 2011/2012
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da
República que procura incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política.
É orientado pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e coordenado, na
sua execução, por uma Equipa de Projeto da AR em colaboração com diversas entidades:
Ministério da Educação e Ciência, através das respectivas Direcções Regionais de
Educação, Secretarias Regionais que tutelam a educação e a juventude nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude,
através do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ, I.P.), da Secretaria de
Estado das Comunidades Portuguesas e do Gabinete do Parlamento Europeu, cujo
concurso Euroscola se articula com o programa.
Participaram no programa Parlamento dos Jovens, ao longo do ano lectivo 2011/2012,
370 Escolas, representando todos os distritos, regiões autónomas e os círculos da
“Europa”, através da Escola Cycle d'orientation des Grands Communes, Genebra (CH), e
de “Fora da Europa”, através da Escola Portuguesa de Macau.
Desenvolvimento do programa:
Após uma fase de debate nas Escolas sobre o tema “Redes Sociais: Participação e
Cidadania” e de um processo eleitoral interno que mobilizou cerca de 90 000 alunos número dos que integraram listas eleitorais, votadas nas Escolas por 59 109 alunos - foram
eleitos 1216 deputados às Sessões Distritais e Regionais – organizadas pelo IPDJ. I.P. em
todos os distritos e pelas Direcções Regionais de Educação e Juventude nas Regiões
Autónomas – que decorreram entre 27 de Fevereiro e 20 de Março, com a participação de
Deputados da Assembleia da República e a presença de entidades a nível local e regional
e de representantes das entidades envolvidas na coordenação. Nestas Sessões foram
aprovados Projectos de Recomendação à AR sobre o tema e foram eleitas 64 Escolas
para participar na Sessão Nacional, cada uma com 2 deputados (nas Escolas do círculo
“da Europa” e de “Fora da Europa” não se realizam estas Sessões, elegendo cada Escola
os seus candidatos à Sessão Nacional).
A Sessão Nacional representa o culminar deste trabalho, realizando-se em 2 dias: o
primeiro destinado a reuniões de Comissões, para debate na generalidade e na
especialidade dos projectos de Recomendação aprovados nos círculos eleitorais e o
segundo dedicado à Sessão Plenária com a participação de 128 jovens deputados. Nesta
Sessão, após um período de perguntas aos Deputados de todos os Grupos Parlamentares,
os jovens fazem o debate e votação final global da sua Recomendação à Assembleia da
República sobre o tema.

Escolas e deputados eleitos para a Sessão Nacional
Identifica-se, em cada círculo, o deputado eleito Porta-Voz.

Açores

EB2, 3/S de São Roque do Pico
Joana Pontes — Porta-voz
André Garcia
Escola Secundária Manuel de Arriaga
Simone Rodrigues
Graça Silva

Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
Maria Lima
João Borges
Escola Secundária Vitorino Nemésio
Pedro Estevão
Vânia Pereira

Aveiro
Externato Luís de Camões
João Rebelo — Porta-voz
João Figueiredo
Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Dr. Serafim Leite – São João
da Madeira
Verónica Belchior
Miguel Lopes

Escola Secundária com 3.ºCiclo do Ensino Básico de Oliveira Júnior
Tiago Tavares
Vasco Henriques

Escola Secundária com 3.ºCiclo do Ensino Básico Dr. Mário Sacramento
Frederico Teixeira
Xavier Vieira
Escola Profissional de Aveiro
José Oliveira
Gonçalo Guedes
Beja
Escola Secundária de Aljustrel
Leonor Toscano— Porta-voz
Mariana Nunes
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Gonçalo Bonito
Vanessa Pereira

Braga
Escola Secundária Carlos Amarante
José Eduardo Pinheiro – Porta-Voz
Rita Mariana Pereira
Didaxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave
Bárbara Machado
Luis Faria
Externato Delfim Ferreira
Brunna Pereira
Helena Cristina Silva

Escola Secundária Camilo Castelo Branco
Gonçalo Miguel do Bem
José Eduardo Fonseca

Escola Secundária Henrique Medina
Rui Carlos Laranjeira
José Manuel Silva
Bragança

Escola Secundária Abade de Baçal
Guilherme Teixeira — Porta-voz
Maria Silverio

Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
Pedro Vinhas
Vasco Azevedo

Castelo Branco

Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico Nuno Álvares
André Morgado — Porta-voz
João Silva
Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico Frei Heitor Pinto
José Simão
José Fonseca
Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico do Fundão
Cristiano Gaspar
Vanessa Oliveira
Coimbra

Escola Secundária de Oliveira do Hospital
Hugo António Lopes - Porta-voz
Nelson Filipe Nunes

Escola Secundária Quinta das Flores
João Rafael Assunção
Bernardo Almeida Henriques
Colégio S. Teotónio
Francisco António Góis
Maria Inês Marques
Escola Secundária Infanta D. Maria
João Francisco Ribeiro
Inês Madeira Santos
Europa
Cycle d’orientation des Grandes Communes
Sara Grunho Pereira — Porta-voz
João Matias

Évora
Ana Lia Garcia - Porta-voz
Inês Rosa

Escola Secundária Públia Hortência de Castro
Eduarda Marques
Raul Vences

Escola Secundária Severim de Faria
Ana Lia Garcia
Inês Rosa
Faro
Escola Secundária de Albufeira
Catarina Vital Silva — Porta-voz
Olga Dryuchenko

Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico do Padre António Martins de
Oliveira
Jaqueline Correia
Telma Viana

Fora da Europa
Escola Portuguesa de Macau
José Maria Rodrigues - Porta-Voz
Pedro Gonçalves
Guarda
Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra
Edite Costa — Porta-voz
Daniel Almeida
ENSIGUARDA - Escola Profissional da Guarda
Ângelo Santos
Cátia Santos
Externato N.ª Sr.ª de Fátima
Matilde Cardoso
Ana Domingos
Leiria
Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo
Lucas Velho — Porta-voz
Nelson Ferreira
Escola Secundária de Porto de Mós
Ricardo Carreira
Marco Franco
Escola Secundária Domingos Sequeira
Ricardo Gabriel
Rodrigo Ribeiro

Lisboa
Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos
João Tomás Costa — Porta-voz
Ricardo Moreira

Escola Profissional do Comércio de Lisboa
Inês Pinto Pereira
Dmitry Ivanishchev
Escola Secundária S. João da Talha
Paulo Cruz
Tomás Ribeiro
Escola Secundária Madeira Torres
Francisco Varela Malhado
Maria Miguel Bogal
Madeira
Escola Secundária Jaime Moniz
Bruno Miguel Barroso Moura Melim - Porta-Voz
Jaime Miguel Correia Abreu
Escola Básica e Secundária do Carmo
Celsa Solange Gomes da Silva
Jéssica Marisa dos Santos Correia
Portalegre
Escola D. Sancho II
Sebastião Fernandes — Porta-voz
Nuno Palmeiro
Porto
Colégio Casa-Mãe
Ricardo Trigueira — Porta-voz
Rui Mendes

Escola Secundária Inês de Castro
Jorge Monteiro
Paulo Barbosa
Escola Secundária António Sérgio
Pedro Vaz
Luís Ribeiro Faria
Escola Secundária Filipa de Vilhena
Gonçalo Moreira
José Garcia
INED – Nevogilde
Inês Carrondo
Maria Ramos
Santarém
Colégio São Miguel
Flávia Duarte — Porta-voz
Beatriz Rodrigues
Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Ourém
Carolina Bernardes
Ana Filipa Duarte
Setúbal
Escola Secundária de Palmela
Ana Sofia Teixeira — Porta-voz
Mónica Pereira
Escola Secundária com 3º ciclo do ensino básico D. João II
Luan de Melo
Patrícia Costa

Escola Secundária de Alcochete
Rui Santos
Mariana Justo
Viana do Castelo
Escola Básica e Secundária Muralhas do Minho
Ana Cláudia Moreira — Porta-voz
Catarina Isabel Mendes
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima
Vera Saleiro
Eleudilay Fernandes
Escola Básica e Secundária Diogo Bernardes
Catarina Soraia Barros
Mariana Isabel Seco
Vila Real

Escola Básica Júlio do Carvalhal
Diogo Pimentel Mendes Morais— Porta-voz
João Pedro Ferreira Morais
Escola Secundária Camilo Castelo Branco
Pedro Miguel Almeida Baptista
António Fernando do Nascimento Teixeira
Viseu
Escola Secundária de São Pedro do Sul
Ana Conde — Porta-voz
Francisco Figueiredo
Escola Secundário Latino Coelho
Catarina Loureiro
Simão Lúcio

Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira
Mariana Nascimento
João Pedro Santos

Escola Secundária de Nelas
Inês Veiga
Catarina Almeida
Escola Secundária de Vouzela
António Meneses
Tiago Ribeiro

Notas:

1. O número de Escolas eleitas resultou da deliberação de um júri da AR que teve em
conta o número de Escola participantes em cada círculo eleitoral.
2. Eventuais substituições de deputados poderão vir a ocorrer por razões justificadas.

1.ª Comissão
Sala 1

COMISSÕES – Sessão Nacional 2012
Distribuição dos deputados por Comissão
Estão indicados em maiúsculas os Projetos de Recomendação em debate
Perguntas a preparar pelos Porta-Vozes
2.ª Comissão
3.ª Comissão
4.ª Comissão
Sala 2
Sala 5
Sala 6

6 dep. AÇORES

2 dep. Açores

4 dep. BEJA

6 dep. AVEIRO

Joana Pontes – Porta-voz
André Garcia
Simone Rodrigues
Graça Silva
Maria Lima
João Borges

Pedro Estevão
Vânia Pereira

Leonor Toscano – Porta-voz
Mariana Nunes
Gonçalo Bonito
Vanessa Pereira

João Rebelo – Porta-voz
João Figueiredo
Verónica Belchior
Miguel Lopes
Tiago Tavares
Vasco Henriques

4 dep. Braga

4 dep. Aveiro

6 dep. BRAGA

4 dep. BRAGANÇA

Gonçalo Miguel do Bem
José Eduardo Fonseca
Rui Carlos Laranjeira
José Manuel Silva

Frederico Teixeira
Xavier Vieira
José Oliveira
Gonçalo Guedes

José Pinheiro – Porta-voz
Rita Mariana Pereira
Bárbara Machado
Luís Faria
Brunna Pereira
Helena Cristina Silva

Guilherme Teixeira – Porta-voz
Maria Silvério
Pedro Vinhas
Vasco Azevedo

6 dep. COIMBRA

4 dep. ÉVORA

6 dep. CASTELO BRANCO

6 dep. GUARDA

Hugo Lopes – Porta-voz
Nelson Filipe Nunes
João Rafael Assunção
Bernardo Almeida Henriques
Francisco António Góis
Maria Inês Marques

Ana Lia Garcia – Porta-voz
Inês Rosa
Eduarda Marques
Raul Vences

André Morgado – Porta-voz
João Silva
José Simão
José Fonseca
Cristiano Gaspar
Vanessa Oliveira

Edite Costa – Porta-voz
Daniel Almeida
Ângelo Santos
Cátia Santos
Matilde Cardoso
Ana Domingos

2 dep. EUROPA

4 dep. FARO

2 dep. Coimbra

2 dep. Lisboa

Sara Pereira – Porta – voz
João Matias

Catarina Vital Silva – Porta-voz
Olga Dryuchenko
Jaqueline Correia
Telma Viana

João Francisco Ribeiro
Inês Madeira Santos

Francisco Varela Malhado
Maria Miguel Bogal

2 dep. F. EUROPA

6 dep. LISBOA

4 dep. MADEIRA

2 dep. PORTALEGRE

José M. Rodrigues – Porta-voz
Pedro Gonçalves

João Tomás Costa – Porta-voz
Ricardo Moreira
Inês Pinto Pereira
Dmitry Ivanishchev
Paulo Cruz
Tomás Ribeiro

Bruno Melim – Porta-voz
Jaime Miguel Correia Abreu
Celsa Solange Gomes da Silva
Jéssica M. dos Santos Correia

Sebastião Fernandes – Porta-voz
Nuno Palmeiro

6 dep. LEIRIA

6 dep. VIANA DO CASTELO

6 dep. SETÚBAL

4 dep. Porto

Lucas Velho – Porta-voz
Nelson Ferreira
Ricardo Carreira
Marco Franco
Ricardo Gabriel
Rodrigo Ribeiro

Ana Cláudia Moreira – Porta-voz
Catarina Isabel Mendes
Vera Saleiro
Eleudilay Fernandes
Catarina Soraia Barros
Mariana Isabel Seco

Ana Sofia Teixeira – Porta-voz
Mónica Pereira
Luan de Melo
Patrícia Costa
Rui Santos
Mariana Justo

Gonçalo Moreira
José Garcia
Inês Carrondo
Maria Ramos

6 dep. PORTO

6 dep. VISEU

4 dep. Viseu

4 dep. SANTARÉM

Ricardo Trigueira – Porta-voz
Rui Mendes
Jorge Monteiro
Paulo Barbosa
Pedro Vaz
Luís Ribeiro Faria

Ana Conde – Porta-voz
Francisco Figueiredo
Catarina Loureiro
Simão Lúcio
Mariana Nascimento
João Pedro Santos

Inês Veiga
Catarina Almeida
António Meneses
Tiago Ribeiro

Flávia Duarte – Porta-voz
Beatriz Rodrigues
Carolina Bernardes
Ana Filipa Duarte

4 dep. VILA REAL
Diogo Morais – Porta- voz
João Pedro F. Morais
Pedro Miguel A. Baptista
António Nascimento Teixeira

32 deputados
6 Proj. Rec.

32 deputados
5 Proj. Rec.

32 deputados
5 Proj. Rec.

32 deputados
6 Proj. Rec.

Nota: Cada Comissão aprova um projecto comum, após debate, com um limite máximo de 5
medidas e 3 perguntas para serem apresentadas na Sessão Plenária.

Projetos de Recomendação aprovados nas Sessões Distritais e Regionais
Círculo dos Açores

Os deputados do Círculo dos Açores apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Criação de uma rede social interescolar – “mebook” - onde se promovam as
aptidões e interesses dos alunos de cada escola que integrasse a rede. Nesta rede
seria implementado um código de conduta de utilização adequada da rede, que
poderia ser alargado à utilização de outras redes sociais, evitando assim a
necessidade de se vedar o seu acesso.

2. Criação de uma página regional nas redes sociais que divulgue ações de
voluntariado e solidariedade social das entidades Regionais que promovem
projetos de voluntariado. Esta página teria disponíveis informações sobre as
diversas entidades, anteriormente referidas, e informação destinada ao público em
geral. Contribuir-se-ia para uma maior comunicação entre os organismos e para, de
uma forma assertiva, fazer face às carências daqueles que mais necessitam,
promovendo a globalização das entidades e das ações de ajuda e voluntariado.
3. Promover campanhas de sensibilização nas redes sociais, nos órgãos de
comunicação social, debates internos e extra escola para alertar os mais jovens e
comunidade em geral para os eventuais perigos de utilização das redes sociais.

4. Criação de uma entidade que controle o anonimato nas redes sociais.

Aprovado na Sessão Regional dos Açores realizada na Horta a 12 de março de 2012.

Círculo de Aveiro

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Aveiro apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Promoção de um concurso direcionado para alunos do ensino secundário com
vista à eleição de uma equipa que desenvolverá um projeto de criação de
campanhas publicitárias sobre as redes sociais, envolvendo as escolas e os meios
de comunicação, tendo por objetivo alertar a sociedade em geral e os jovens em
particular, para a utilização positiva das redes sociais sobre benefícios e
malefícios das redes sociais, através dos média.
2. Promoção de um programa, por parte do ministério da educação, para
sensibilizar os estudantes e a população em geral para a forma correcta de
utilização das redes sociais e para a participação ativa das mesmas.
3. Criação de um site protegido para o desenvolvimento de um fórum dinamizado
para informar, debater e propor ideias sobre assuntos diversos, nomeadamente
aqueles que envolvem interesses sociais e questões de política nacional.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Aveiro, Ílhavo, a 13 de março de 2012.

Círculo de Beja

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Beja apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. De modo a criar uma ligação mais rápida e eficaz entre os jovens cidadãos e Assembleia
da República, deverá ser criada uma página nas diversas redes sociais (facebooK, twiter,
mysapace) que deverá funcionar como um fórum, onde os jovens poderão aceder e dar
as suas opiniões e/ou colocar as suas dúvidas diretamente à Assembleia da República e
aos diversos partidos, mantendo sempre o respeito e a coerência pelas diversas
correntes de opinião. Essa página deverá ser criada pela própria Assembleia e deverá
incitar ao debate cívico.
2. Implementar uma plataforma modle, abrangente a todos os ciclos e sistemas de
educação, precavendo assim o abandono escolar precoce e incluindo os alunos com
necessidades específicas.
3. Implementar um novo sistema nas redes sociais fornecendo um cartão matriz,
minimizando os perigos das redes sociais.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Beja a 6 de Março de 2012.

Círculo de Braga

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Braga apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Criação de um plano educativo, que vise a formação quanto ao uso das Redes
Sociais, no âmbito da educação e da consciencialização da sociedade.

2. Melhorar a legislação de modo a punir gravemente os crimes de cyberbullying.

3. Criação de uma página nas Redes Sociais, que vise formar e informar a população
sobre os seus deveres e os seus direitos. Essa Página seria uma fonte de informação
gerida pelo Governo e por entidades independentes.

4. Publicação nas Redes Sociais de qualquer projeto lei, antes da sua aprovação, para
permitir que a população possa exprimir e dar a sua opinião através de um debate
construtivo sobre o assunto, visto a sua publicação no site do parlamento, não
facilitar o intercâmbio de ideias.

5. Criação de uma aplicação nas Redes Sociais, através do reconhecimento de voz
direcionado para idosos e indivíduos com deficiências várias.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Braga a 13 de Março de 2012.

Círculo de Bragança

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Bragança apresentam à Assembleia da República as
seguintes recomendações:

1. Controlar o acesso a redes sociais por parte de crianças e jovens com idade inferior
à estipulada por cada uma delas, através da introdução do número de
identidade/cartão de cidadão como condição para aceder à rede.

2. As escolas deverão convidar, regularmente, investigadores e personalidades ligadas
à internet e às redes sociais, para esclarecer alunos, professores, funcionários, pais
– toda a comunidade escolar – sobre os perigos, mas também sobre todas as
potencialidades da rede.

3. Criação de uma aplicação interativa, a ser gerida pela Assembleia da República, que
permita aos cidadãos discutir e intervir, em tempo real ou posteriormente, sobre os
temas debatidos nas sessões plenárias.

4. Criação de uma comunidade de associações de solidariedade, com um perfil público
para cada, que permita trocar produtos e angariar fundos.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Bragança a 27 de fevereiro de 2012.

Círculo de Castelo Branco

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Castelo Branco apresentam à Assembleia da República as
seguintes recomendações:

1. Promover o uso saudável das redes sociais, inserindo a temática no programa
educativo, no âmbito da formação cívica, através da publicidade institucional
e disponibilizar gabinetes públicos para a solução de situações do seu uso
abusivo ou excessivo, com a finalidade de promover a prática de atitudes de
convívio na vida real, diminuindo o tempo ocupado com as redes sociais.
2. Obrigar as redes sociais a excluir a totalidade dos dados obtidos sobre os seus
utilizadores, criando um regulamento interno público que vise proteger as
informações pessoais dos mesmos, de modo a evitar a sua divulgação para o
exterior, assim como o seu uso inapropriado.
3. Promover a cooperação entre as empresas de segurança informática e as
redes sociais, a fim de evitar a propagação de "Spam ‘s" e vírus, criando
servidores secundários para a preservação e proteção contínua de dados, em
caso de quebra de defesas.
4. Classificados gratuitos para apoiar negócios portugueses nas Redes Sociais

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Castelo Branco a 20 março de 2012.

Círculo de Coimbra

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Coimbra apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Fazer dos referendos um sistema on-line, em parceria com o referendo tradicional,
adicionando um sistema de controlo.

2. Criação de um blog ou página de rede social como meio de divulgação do produto
português e de iniciativas a nível nacional. Com esta medida pretendemos que o
que é nacional seja enaltecido, quer a nível nacional quer a nível internacional. Para
isso, a nossa página social deverá contar com a colaboração de empresas nacionais,
bem como com a moderação da AEP (Associação Empresarial de Portugal).
3. Criação de mecanismos que impossibilitem o bullying, nomeadamente a
certificação de uma conta numa rede social.
4. Para que nós, como cidadãos, possamos cada vez mais participar ativamente na
sociedade, propomos que a idade legal para podermos ser voluntários passe dos 18
anos para os 16 anos, sendo este voluntariado devidamente autorizado pelos
encarregados de educação.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Coimbra a 28 de fevereiro de 2012.

Círculo da Europa

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo da Europa apresentam à Assembleia da Republica as seguintes
recomendações:
1. O acesso de todos os cidadãos à internet, independentemente da sua área de
residência.
2. Uma maior abertura das escolas às novas tecnologias, quer ensinando os jovens a
utilizar e explorar adequadamente as redes sociais, quer incentivando junto dos
pais a sua utilização com o objetivo de os informar e promover a sua maior
participação no universo escolar.
3. A generalização do voto eletrónico em todas as eleições e referendos, combatendo
assim o abstencionismo e promovendo a participação dos cidadãos nos atos
eleitorais.

Aprovado na Sessão Escolar realizada na Escola Cycle d’orientation des Grandes-Communes
– Genebra, Suiça.

Círculo de Évora

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Évora apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. As Redes Sociais movimentam a democracia e podem ser o veículo de
aproximação dos jovens à causa pública. Desta forma propomos a criação do
perfil de Rede Social oficial do Parlamento Português com informação isenta
de cada ideologia politica e de uma plataforma anexa, onde os
representantes políticos podem fazer um resumo periódico dos trabalhos
parlamentares.

2. O desenvolvimento de uma rede nacional de Voluntariado que promova
ações regulares de sensibilização comunitária onde várias instituições locais
levem os cidadãos a integrarem as pessoas mais vulneráveis.
3. Criação de aplicação nas redes sociais para a eleição de uma medida mensal
a ser debatida no parlamento português. Eleição via validação na rede social
com os resultados apresentados na mesma plataforma.

4. Sendo as redes sociais cada vez mais um fórum em que a inclusão digital é
um fenómeno crescente, propomos a implementação de ações de
sensibilização no plano curricular de várias disciplinas, como formação cívica
área de projecto, estudo acompanhado e apoio ao estudo. No caso de não
existirem estas disciplinas é feita uma sensibilização por parte de todos os
professores.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Évora a 28 de fevereiro de 2012.

Círculo de Faro

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Faro apresentam à Assembleia da Republica as seguintes
recomendações:

1. Criação de um site, sob a tutela do Parlamento Nacional, onde todos os utilizadores
da Internet possam ter acesso ao esclarecimento online das discussões e propostas
de lei entre deputados e cidadãos transmitidas de modo imparcial. Apresentação
dos órgãos e explicação dos mesmos apresentando em separadores diferentes.
Paralelamente, criar um fórum onde possam comentar essa mesma informação,
desenvolver uma plataforma streaming onde seriam transmitidas em tempo real os
debates do parlamento.
2. Organização de uma semana multicultural opcional, em escolas do ensino
secundário, na qual os alunos de escolas da União Europeia, através de uma rede
social (como por exemplo, o mIRC), no âmbito das disciplinas de língua estrangeira,
possam partilhar as suas experiências interculturais.
3. Criar uma aplicação informática, gerenciada pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional, disponível 24 sob 24h, onde sejam difundidas ofertas profissionais e
onde, em simultâneo, a população desempregada possa divulgar as suas
competências junto dos potenciais empregadores e que serviria, também, para
divulgar e efetuar formações/qualificações profissionais complementares à
distância.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Faro a 6 de Março de 2012

Círculo de Fora da Europa

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Fora da Europa apresentam à Assembleia da Republica as
seguintes recomendações:

1. Criação de uma seção educativa em rede social: expondo novidades de teor
político-económico; apelando à participação na sociedade assim como ao
cumprimento dos deveres cívicos; disponibilizando a terminologia necessária
relativamente a termos técnicos que possam surgir.

2. Mobilização de várias palestras adequadas a diferentes faixas etárias de modo a
consciencializar o público dos comportamentos que deve adotar usando as redes
sociais como meio de contribuição para a existência duma sociedade politicamente
envolvida.

3. Implementação de uma página inserida numa rede social, com o intuito de efetuar
sondagens e recolher informações sobre a opinião pública. Esta página deverá ser
organizada e analisada por instituições governamentais, de modo a que estas
possam reagir face a sugestões e críticas.

Aprovado na Sessão Escolar realizada em Macau a 6 de Março de 2012.

Círculo da Guarda

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo da Guarda apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Criação – Desenvolvimento de uma aplicação nas Redes Sociais de debate entre
cidadãos e os seus representantes para discussão de temáticas mais ou menos
emergentes.
2. Criação de uma rede social inter-escolas “School Online” gerido pelo Ministério da
Educação, tanto com conteúdos específicos e cientificamente mais aprofundados,
utilizando um chat com possibilidade de aulas assistidas b-learning e desenvolvimento
de uma plataforma de interesse cívico que de acesso a leitura e publicação de artigos
temáticos variados.
3. Criação de legislação capaz de assegurar a proteção dos dados pessoais vertidos nas
várias redes sociais e de instaurar mecanismos sancionatórios para os infratores.
4. Promover/ Desenvolver a criação de redes sociais temáticas de base regional, de
modo a criar laços de familiaridade territorial de proximidade e comunhão de
interesses, com vista a assumir-se como forma de discurso e participação pública.
5. Integrar o tema “Redes Sociais” no plano curricular, de forma a ser trabalhado
transversalmente em várias disciplinas.

Aprovado na Sessão Distrital realizada na Guarda a 13 de março de 2012.

Círculo de Leiria

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Leiria apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Criação de legislação específica sobre as redes sociais. Esta seria fundamentada
na sensibilização dos cidadãos, que passa pela educação e formação da
população em geral e dos alunos nas escolas em particular.

2. Criação por parte do Ministério da Educação de uma plataforma online nas redes
sociais para partilha de projetos e trabalhos, entre várias escolas a nível nacional.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Leiria a 20 de março de 2012.

Círculo de Lisboa

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Lisboa apresentam à Assembleia da República as
seguintes recomendações:

1. Realização de palestras (escolares de segurança on-line)
A primeira proposta está relacionada com a segurança. Todos os dias
somos confrontados com perigos ou indivíduos mal-intencionados. Por
essa razão consideramos relevantes que sejam feitas curtas palestras por
todo o país (público alvo: jovens), durante as quais fossem ouvidos
testemunhos reais de pessoas que já caíram nas ciladas de outros. Seriam
igualmente dadas indicações práticas que todos pudessem utilizar para se
salvaguardarem na utilização destas redes.

2. Criação de uma plataforma nacional on-line onde estejam englobadas
diversas instituições de carácter social, empregador e político-partidário.

3. Criação de uma plataforma que ligue projetos empreendedores do Ensino
Secundário à esfera escolar, universitária e ao mundo laboral.
4. Criação de uma Provedoria Cibernauta que, após um trabalho realizado pela
Comissão de Ética e com o objetivo de assegurar a legislação e retirar o vazio
existente, proteja e represente todos os utilizadores da internet.
Esta medida não visa a deslocação para países que não respeitem os
direitos fundamentais do cidadão.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Lisboa a 20 de março de 2012.

Círculo da Madeira

Projeto de Recomendação à Assembleia da República
Os deputados do Círculo da Madeira apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Promoção de uma cultura de abertura das instituições através da criação de uma rede
social de apoio ao cidadão, de cariz social e educativa, na qual os jovens e a população
em geral possam deixar a sua opinião sobre os rumos políticos a tomar. Posteriormente,
as conclusões finais desses debates, serão entregues a entidades competentes, que
avaliarão o potencial das propostas. Para garantir a exclusividade individual utilizar-se-á
aquando do ato da inscrição, o n.º de identificação civil.

2. Reforço das competências tecnológicas, de forma a facilitar o acesso à Internet, através
de um programa extensível a toda a população, para a aquisição de um computador.
Este reforço poderá ser baseado numa parceria público/privada, com vista a realizar
diferentes estudos sobre as populações abrangidas pelo plano, assim como, a diminuir
os custos económicos e perigos ambientais.

3. Criação de um programa de formação que tenha como objetivo o desenvolvimento
cognitivo e social, em matéria de cidadania e participação activa, de todas as camadas
etárias da população, concentrando-se nas necessidades específicas de cada faixa etária.

4. Criação de um site didático dirigido à população em geral, independentemente do seu
estatuto social, económico ou político, no qual o cidadão poderá aprender/ ensinar a
utilizar corretamente a internet.

Aprovado na Sessão Regional da Madeira a 28 de fevereiro de 2012.

Círculo de Portalegre

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Portalegre apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Criação de uma rede social escolar que promova e divulgue diversas actividades de
cariz solidário e voluntário, e que organize uma plataforma de reutilização de
material didático. Esta rede deverá associar-se a diversas organizações para tornar
mais eficaz a sua atuação.
2. Promover a networking através da criação de uma rede de contactos europeia que
ligue empresas, universidades e jovens que procuram um primeiro emprego. Esta
rede deverá funcionar através de redes sociais, de videoconferências, e fóruns. Esta
medida procura principalmente incentivar o espírito empreendedor dos jovens
contrabalançando o período de crise.
3. Atualização da legislação específica no espaço europeu para utilização de internet,
visando a integração nos programas educativos de instrução acerca das redes
sociais e a criação de um manifesto que promova a ética e integridade na internet.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Portalegre a 20 de Março de 2012.

Círculo do Porto

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo do Porto apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Criação de uma plataforma oficial que proporcione aos cidadãos um espaço de
partilha de ideias e de construção de uma opinião pública fundamentada e
responsável.
2. Criação de uma base de dados que, no final da formação escolar, facilite o contacto
entre as escolas e as empresas nacionais e internacionais.
3. Promoção da utilização do networking, estabelecendo parcerias entre o Instituto do
Emprego e Formação Profissional e as empresas.
4. Criação de um organismo independente responsável pela inspeção e regulação das
redes sociais no sentido de, numa primeira fase, detetar práticas e comportamentos
desviantes ou criminosos aí verificados, como assédio moral e sexual, violência
psicológica “virtual” (cyberbullying), roubo de identidade com vista à difamação e
prejuízo dos afetados, tentativa de aliciamento de jovens e tráfico sexual, omissão da
idade verdadeira de internautas abaixo da idade mínima permitida e exibição de atos
de delinquência juvenil; e, numa segunda fase, proceder à identificação pessoal dos
infratores e, finalmente, penalizá-los em concordância com a gravidade das suas
transgressões e com a sua idade. Esta entidade operaria também como linha de
apoio e alerta para as vítimas, atuando no seu acompanhamento.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Matosinhos, a 6 de março de 2012.

Círculo de Santarém

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Santarém apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Projeto “Cidadão Online” – Fórum online acessível a todos os cidadãos onde estes
possam propor e debater os mais variados assuntos, esclarecer dúvidas junto da
Administração Pública sobre os serviços por esta prestada e colocar questões e vêlas respondidas.
2. Criação de uma entidade reguladora, que dê provimento às queixas dos
utilizadores, que garanta a aplicação das leis relacionadas com as redes sociais e
que possua mecanismos eficazes e dissuasores dos comportamentos que ponham
em causa os utilizadores das mesmas.
3. Incentivo à exposição dos produtos nacionais nas redes sociais. Este incentivo passa
pelo apoio do estado português, em parceria com a Deco, o qual será visível pela
atribuição de um certificado de garantia e de qualidade. Este certificado dará ao
comprador a certeza de que o produto existe e que a compra é segura.
4. Criação de uma rede social chamada “SchoolBook”, na qual esteja contida toda a
informação sobre o que acontece em todas as escolas do país que seja do interesse
dos estudantes. Nesta rede social estariam também disponíveis trabalhos realizados
por alunos de todo o país, devidamente corrigidos por professores, sendo que
assim poderiam ser utilizados como fontes de consulta para outros alunos. Seria
criado um mecanismo que impediria a cópia e o plágio.
5. Promover a participação da população mais idosa nas redes sociais de forma a
incrementar partilha de experiências e atenuar a solidão.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Santarém a 6 de março de 2012.

Círculo de Setúbal

Projecto de Recomendação à Assembleia da República
Os deputados do Círculo de Setúbal apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Criar uma plataforma “online” informativa com fórum de opinião com poder de voto
para aprovação em Parlamento que estabeleça um contacto entre a via político e a
população e com setor de sensibilização e divulgação de causas várias.
2. Organizar uma iniciativa no âmbito Escolar em conjunto com países de diferentes
Continentes, que consiste na troca de informação em redes sociais de alunos (entre
13-19 anos) desses mesmos países, permitir a comunicação entre eles durante 3
meses e realizar um intercâmbio entre os participantes do projecto. Os integrantes
obteriam o contacto de alguém de outro país, falariam com eles utilizando uma
língua intermediária do agrado de ambos e, ao fim de três meses, fariam um
intercâmbio, e passariam duas semanas um na casa do outro.

3. Criação de uma comunidade virtual de âmbito internacional – com monotorização de
carácter rotativo -, visando a partilha das iniciativas levadas a efeito pelos
diversos "Parlamentos dos Jovens" espalhados pelo mundo.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Setúbal a 13 de março de 2012.

Círculo de Viana do Castelo

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Circulo de Viana do Castelo apresentam à Assembleia da República as
seguintes recomendações:

1. Criação de uma associação de jovens voluntários, a nível local, em parceria com
outras entidades já constituídas, no sentido de permitir o acesso de todos à
internet.
2. Possibilitar o modo de votação, em tempo de eleições, por via eletrónica.
3. Criação de um portal governamental onde possam ser debatidos e discutidos temas
de interesse público, como a defesa do património cultural e artístico do país, de
modo a que este tenha o maior impacto possível.
4. Investir na criação de plataformas nas redes sociais, onde as escolas promovam o
debate e a discussão de ideias entre alunos, através do lançamento periódico de
questões pertinentes relativas ao mundo atual, bem como a disponibilização de
informação e documentos que contribuam para a formação de jovens eleitores
informados da sua participação ativa na sociedade, permitindo uma visão realista
das opiniões dos jovens acerca dos problemas que ensombram o quotidiano.
5. Criação de uma página nas redes sociais com o objetivo de informar os eleitores,
divulgando os planos de campanha, soluções e propostas dos diferentes candidatos
para os diversos problemas. Aplicação do sugerido às eleições, desde o nível de
escola, até a nível nacional.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Viana do Castelo a 28 de fevereiro de 2012.

Círculo de Vila Real

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Vila Real apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Divulgação das leis que vão sendo aprovadas e postas em prática pelo Governo em
várias páginas de redes sociais, de modo que todos os cidadãos possam tomar
conhecimento mais imediato e pormenorizado delas, e até mesmo expressar a sua
opinião, para que haja um feedback entre políticos e cidadãos.

2. Criação de uma entidade reguladora cuja função seja gerir queixas, denúncias e
pedidos de ajuda no âmbito da violação da integridade pessoal ou social nas redes
sociais. Assumiria o cargo de oferecer soluções e atribuir punições.

3. Criação de uma plataforma a nível nacional onde instituições de ensino e pesquisa
tenham acesso e possam permutar conhecimento – aulas, matérias, conferências,
cultura geral. Esta seria tutelada pelo Ministério da Educação que asseguraria a sua
viabilidade e aplicação.

Aprovado na Sessão Distrital realizada Vila Real a 20 de março de 2012.

Círculo de Viseu

Projeto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Viseu apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Organização de campanhas de sensibilização e formação sobre proteção de dados,
crimes informáticos e dependência das redes sociais.
2. Explorar a utilização das redes sociais no meio político, económico e empresarial.
3. Criação de uma rede social de origem portuguesa com total responsabilidade do
Estado (gestão, desenvolvimento e manutenção).

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Vila Nova de Paiva - Viseu a 06 de março de 2012.

