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A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico decorre no próximo dia 15 de 
junho. Esta Sessão ocorre por videoconferência, à semelhança da Sessão Nacional do Ensino 
Secundário do passado dia 25 de maio.  

A Sessão Nacional do Ensino Básico é a última das ações da edição 2019/2021, que integrou as 
comemorações dos 25 anos do Programa e que, excecionalmente, e devido à pandemia, se 
prolongou por dois anos letivos. 

À distância, em locais providenciados pelas entidades parceiras, participam os 132 deputados 
das 66 escolas eleitas nas Sessões Distritais e Regionais, bem como os seus professores, que 
coordenam o Programa nas escolas, e os jornalistas candidatos ao Prémio Reportagem. Na 
Assembleia da República, a partir da Sala das Sessões, os quatro jovens eleitos à Mesa da Sessão 
Nacional conduzem os trabalhos, cumprindo a agenda da Sessão. 

Para a cerimónia de abertura, agendada para as 10h00, está assegurada a presença do Vice-
Presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza, do Presidente da Comissão de 
Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Deputado Firmino Marques, e do Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação, João Costa. 

Seguidamente, os Deputados da Assembleia da República respondem às perguntas dos jovens, 
apresentadas pelos Porta-vozes dos círculos. Após esta fase, os deputados eleitos pelos círculos 
do continente, das Regiões Autónomas, dos círculos da Europa (Cycle d'orientation des Grandes 
Communes- Suíça) e de Fora da Europa (Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe) debatem as 
medidas que integrarão a Recomendação final à Assembleia da República, sobre o tema em 
debate:  Violência doméstica e no namoro: da sensibilização à ação!  

A Sessão é emitida em direto, através do Canal Parlamento e da página de Facebook do 
Parlamento dos Jovens. 
 
Após esta Sessão, os jornalistas inscritos enviam, nos 45 dias úteis subsequentes, as reportagens 
candidatas ao Prémio Reportagem 2021, nas categorias escrita ou multimédia. As reportagens 
rececionadas desde 2005 podem ser visitadas na Exposição Virtual, lançada no âmbito das 
comemorações dos 25 anos do Programa. 
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A Recomendação final do Ensino Secundário à Assembleia da República encontra-se, já, 
publicada no site do Programa Parlamento dos Jovens. Estão, também, disponíveis, na Galeria 
Multimédia, os vídeos e as fotos da Sessão Nacional do Secundário.   
 
Para mais informações contactar: 

Programa Parlamento dos Jovens 
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt 
Tel: 21 391 71 22 
 
 
Palácio de São Bento, 11 de junho de 2021 

 

mailto:gc.correio@ar.parlamento.pt
https://jovens.parlamento.pt/2019_2020/docs/Recomendacao_SN_SEC2021.pdf
https://jovens.parlamento.pt/2019_2020/Galeria_Secundario.html
https://jovens.parlamento.pt/2019_2020/Galeria_Secundario.html
mailto:parlamento.jovens@ar.parlamento.pt

