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A SESSÃO
Entre 19 e 23 de abril, a cidade de Braga receberá cerca de 70 jovens
estudantes do ensino secundário vindos de todas as partes do País.
Para além destes, participarão jovens que poderão vir de todos os
cantos da Europa para fazer parte de uma das equipas de officials,
perfazendo um total de 120 jovens.
O evento dará aos seus participantes a oportunidade única de contribuir para a posição da juventude na discussão das medidas concretas a implementar nos mais variados temas da atualidade europeia e mundial. Para além disto, dos 70 delegados participantes,
serão selecionados os melhores para representar Portugal noutros
eventos a definir, por toda a Europa.

Ao longo destes dias, os participantes serão convidados a desfrutar
de um programa repleto de atividades de debate e espaço para uma
constante troca de ideias, bem como de momentos de partilha e intercâmbio culturais. No final, terão melhorado a sua capacidade de
trabalhar sob pressão e gerir prazos, mediar conflitos e atingir objetivos enquanto membros de equipas multiculturais, desenvolver
raciocínios lógicos e defendê-los com eloquência.
Tal como todos os eventos promovidos pelo European Youth Parliament/Parlamento Europeu dos Jovens (EYP/PEJ), a sessão terá o
Inglês como língua de trabalho e contará com momentos de Team
Building, Trabalho de Comissão e Assembleia Geral.

O MÉTODO
Team Building
Série de exercícios de grupo destinados a ajudar os participantes
a definir as suas regras de trabalho, adaptadas às suas personalidades, e estabelecendo as bases para um Trabalho de Comissão
com sucesso. Guiados por voluntários com anos de experiência no
PEJ, os participantes aprenderão a ultrapassar preconceitos numa
atmosfera saudável de auto e hetero-crítica e de salutar discussão
de ideias, ao mesmo tempo que fortalecem o seu espírito de equipa
e de entreajuda.
Trabalho de Comissão
Cada uma das recém-formadas Comissões enfrentará o desafio de
escrever uma moção de resolução sobre um dos vários temas em
debate. Baseando-se no conhecimento adquirido durante o largo

período de preparação que antecede o evento, os jovens trabalharão
para encontrar soluções inovadoras e adequadas. Como em todos os
eventos do PEJ, o resultado final será sempre o reflexo dos contextos
culturais e académicos dos participantes e fruto dos consensos que
estes sejam capazes de gerar.
Assembleia Geral
Realizada ao longo do último dia, reúne todos os participantes do
evento, para discutir os resultados do Trabalho de Comissão. Durante os debates, cada Moção é apresentada, debatida e, por fim,
votada em plenário. As Resoluções adotadas serão compiladas para
posterior divulgação junto de atores da sociedade civil e decisores
políticos regionais, nacionais e internacionais.

O PROJETO
A Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens (APPEJ) é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos gerida por estudantes e em regime de voluntariado. Com objetivos na área da educação, tem como missão desenvolver o interesse dos jovens
pela discussão política e social, bem como pelo processo democrático de decisão.
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