
 
 

 

Tema em debate em 2011/2012: REDES SOCIAIS: Participação e Cidadania 

 
 

A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência considera ser de particular interesse 

promover a reflexão dos jovens sobre as redes sociais e o papel que desempenham na 

sociedade, ao nível local e global, como factor de desenvolvimento do conhecimento 

pessoal e colectivo. 

Sugestões de ligação a algumas páginas de interesse para o debate do tema: 

Dados e gráficos relativos a utilização de computadores com ligação à Internet, por 

nível de escolaridade, em Portugal.  

http://www.pordata.pt/Portugal/Individuos+que+utilizam+computador+e+Inter

net+em+percentagem+do+total+de+individuos+por+nivel+de+escolaridade+mais

+elevado+completo-1141 

Papel das redes sociais, com ligação à internet, na sociedade.  

http://www.pordata.pt/Portugal/Computadores+com+ligacao+a+Internet+no+e

nsino+basico+e+secundario+total+e+por+nivel+de+ensino+-+Continente-1113 

Administração Pública Autárquica 

http://autarquiadigital.com/tag/eleicoes/ 

http://autarquiadigital.com/category/administracao/eleicoes-administracao/ 

A Sociedade de Informação em Portugal – 2010 – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento, I.P 

http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes2/A_SI_em_PT_doc_trabalho_

Maio_2010.pdf  

 Plano Tecnológico: 

http://www.planotecnologico.pt/document/Newsletter14_IIserie_17032011.pdf 

 Cartão do cidadão: 

http://www.planotecnologico.pt/InnerPage.aspx?idCat=151&idMasterCat=30&i

dLang=1&idContent=251&idLayout=4&site=planotecnologico  
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E U – A Sociedade da Informação 

http://europa.eu/pol/infso/index_pt.htm 

 U E - Nas redes sociais: 

http://europa.eu/take-part/social-media/index_pt.htm   

Utilização das redes sociais para lançamento de candidatura (Barack Obama – 

2011): 

http://www.new4media.net/pt/?det=10645&id=2432&mid= 

Glossário da Sociedade da Informação – 2005 (Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação): 

 http://purl.pt/426 

Voices of Youth - Plataforma lançada pela UNICEF através da internet e redes sociais e 

que procura criar uma comunidade global para que crianças e jovens de todo o mundo 

possam aprender sobre assuntos relacionados com desenvolvimento (como Ambiente, 

Educação, Direitos Humanos, etc.) e exprimir as suas opiniões – tornando-se cidadãos 

globais activos preparados para comunicar e colaborar eficazmente para fazer uma 

mudança positiva nas suas comunidades e países: 

http://voicesofyouth.org  

Relatório sobre Situação Mundial da Infância 2011 – A Adolescência (versão integral) 

http://www.unicef.pt/artigo.php?mid=18101114&m=5&sid=1810111414&cid=4842  

 

A participação das crianças e jovens e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança 
 
A Situação Mundial da Infância 2011 | Adolescência 

Uma Idade de Oportunidades 
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