Síntese do programa Parlamento dos Jovens 2011/2012
Na edição 2011/2012 do programa Parlamento dos Jovens participaram, ao longo do
respetivo ano letivo, 797 Escolas, representando todos os distritos, regiões
autónomas e os Círculos da Europa 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: Combate à
Discriminação” no básico e “Redes Sociais: Participação e Cidadania” no
secundário, e de um processo eleitoral interno que mobilizou cerca de 26 882 alunos
— número dos que integraram listas eleitorais, votadas nas Escolas por 157 783
alunos — foram eleitos 2545 deputados às Sessões Distritais e Regionais —
organizadas pelas Direções Regionais de Educação e pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) em todos os distritos e pelas Direções 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 ainda de
representantes das entidades envolvidas na Coordenação da AR.
Nestas Sessões foram aprovados Projetos de Recomendação sobre o tema e foram
eleitas 65 Escolas para participar na Sessão Nacional, cada uma com 2 deputados, e
ainda 1 Escola do círculo de «Fora da Europa» (nas Escolas do círculo 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 projetos de Recomendação aprovados nos círculos eleitorais, e o
segundo dedicado à Sessão Plenária com a participação de 129 jovens deputados.
Nesta Sessão, após um período de perguntas aos Deputados de todos os Grupos
Parlamentares, os jovens fazem o debate e a votação final global da sua
Recomendação à Assembleia da República sobre o tema.
Informações detalhadas ao longo do ano sobre o Programa no endereço:

http://app.parlamento.pt/webjovem2012/index.html

