
 

 

 

Parlamento Dos Jovens (Secundário) 
Realizadas entre 20 e 21 de maio de 2019, as 

sessões nacionais do parlamento dos jovens tiveram lugar 

no Palácio de S. Bento contando com130 deputados eleitos 

e com 58 jornalistas de todo o país. 

 

Mesa da Sessão Nacional e Deputados Eleitos 
Na mesa contámos com o Presidente António 

Pato (Aveiro), o Vice-Presidente Tiago Martinez (Porto), 

Secretário da Mesa Nuno Gomes (Açores) e ainda a 

Secretária da Mesa Maria Carlota Fonseca (Viseu). 

Os deputados eleitos foram distribuídos por 

círculos: Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo 

Branco, Coimbra, Europa (Escolas fora de Portugal 

pertencentes à Europa que também aderiram ao Programa 

“Parlamento dos Jovens”), Évora, Faro, Fora da Europa 

(Escolas fora de Portugal e não pertencentes à Europa que 

também aderiram ao Programa “Parlamento dos Jovens”), 

Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, Porto, 

Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. 

 

Comissões  
As comissões nacionais, realizadas no dia 20 de 

maio, foram distribuídas pelos vários distritos: 

1ª Comissão- Beja, Bragança, Fora da Europa, 

Faro, Madeira, Porto e Viseu; 

2ª Comissão- Açores, Aveiro, Braga, Coimbra, 

Lisboa, Vila Real; 

3ª Comissão- Aveiro, Évora, Europa, Guarda, 

Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu; 

4ª Comissão- Portalegre, Castelo Branco, Lisboa, 

Leiria, Santarém, Setúbal. 

 Cada comissão, após o debate, aprovou um 

projeto comum com um limite máximo de 5 medidas e 3 

perguntas para serem apresentadas na Sessão Plenária. As 

perguntas foram previamente preparadas pelos Porta-

vozes. 

 

 

 

Sessão Plenária 
 Durante a sessão plenária, que ocorreu no 

dia 21 de maio, os deputados de cada círculo 

colocaram as suas perguntas e de seguida 

apresentaram as suas medidas eleitas nas 

comissões. 

 De todas as medidas apresentadas ao longo 

do dia apenas 10 foram 

aprovadas:(http://jovens.parlamento.pt/2018_2

019/docs/recomendacao-aprovada-sessao-

secundario.pdf). 

  

Interação dos Jovens  
 Desde o primeiro dia até ao último, o 

convívio entre deputados, jornalistas até 

professores, nunca foi demais. As interações dos 

jovens dentro e fora das sessões foram totalmente 

aconchegantes e foi graças a esses comportamentos 

de alegria e convívio que esta edição do Parlamento 

dos Jovens correu tão bem e fluiu sem grandes 

problemas. 

 

Organização 
 Claro que não se pode deixar de falar da 

organização desta edição do Parlamento dos Jovens, 

pois sem ela nada do que se realizou nesta edição 

teria sido possível. Todos os elementos que 

integravam a organização estavam de braços 

abertos para ajudar os participantes! 

 Penso falar em nome de todos. Muito 

Obrigado por proporcionarem aos Jovens atividades 

como esta que liga ainda mais os Jovens entre si e à 

política! 

                            João Raposo 

                      EBS Bento Rodrigues 
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