
 

 

 

ATA EM MINUTA  

XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista 

 

 

Os trabalhos do XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista decorreram nos dias 

dezasseis, dezassete e dezoito de dezembro de 2022, no Altice Forum Braga, sito na Rua 

Monsenhor Airosa, 4705-002, Concelho e Distrito de Braga, na presença de 350 delegados 

eleitos com direito a voto. 

 

No dia 16 de dezembro o Congresso funcionou como Assembleia Eleitoral para a 

eleição da Mesa do Congresso e da Comissão de Honra. 

 

(Votação para a Mesa do Congresso: Aprovado com 141 votos a favor, 8 votos em branco, 

5 votos nulos);  

 

(Votação para a Comissão de Honra do Congresso: Aprovado com 130 votos a favor, 12 

votos em branco, 12 votos nulos);  

 

Nos dias 17 e 18 de dezembro o congresso funcionou em plenário, com o objetivo de aprovar 

a proposta a seguir discriminada, constituindo o presente documento, bem como o original do 

referido documento, a ata em minuta: 

 

Ponto 1- Apresentação do Relatório de verificação de poderes. 

(Aprovado por unanimidade) 

 

Ponto 2 – Apresentação, discussão e votação do Relatório da Comissão Nacional de 

Jurisdição; 

(Aprovado por unanimidade) 

 

Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação do Relatório da Comissão Nacional de 

Fiscalização Económica e Financeira; 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação do Relatório do Secretário-Geral; 

(Aprovado por unanimidade) 

 

Ponto 5 – Apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração Estatutária;  

(Por impedimento de horário e apresentação não houve lugar à apresentação da 

proposta de Alteração Estatutária); 

 

 

Ponto 6 – Apresentação e discussão das Moções de Resolução Política; 

(Por impedimento de tempo, a apresentação, discussão e votação das Moções de 

Resolução Politica ficou adiada para apreciação em reunião da Comissão Nacional); 

 



 

Ponto 7 – Início das votações para Eleição dos Órgãos Nacionais, dos Representantes à 

Comissão Nacional do PS, dos Militantes Honorários e dos Militantes de Honra; 

 

(Votação para a Comissão Nacional da Juventude Socialista: Aprovado com 195 a favor , 

33 votos em branco, 10 votos nulos); 

 

(Votação de Representantes à Comissão Nacional do PS: Aprovado com 201 a favor , 30 

votos em branco, 7 votos nulos); 

 

(Votação de Comissão Nacional de Jurisdição: Aprovado com 198 a favor , 30 votos em 

branco, 10 votos nulos); 

 

(Votação de Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira: Aprovado com 

208 a favor , 20 votos em branco, 10 votos nulos); 

 

(Votação de Militantes Honorários: Aprovado com 217 a favor , 19 votos em branco, 2 

votos nulos); 

 

(Votação de Militante de Honra, a título póstumo, de Jorge Sampaio: Aprovado por 

aclamação); 

 

Ponto 8 – Apresentação e votação das Moções de Saudação, Protesto e Pesar; 

Foram apresentados votos de pesar por Carlos Bernardes e Álvaro Pedro. 

(Aprovados por unanimidade)  

 

 

Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa empossado deu por encerrada a 

sessão às 13 horas, da qual se exarou a presente ata em minuta, que será assinada pelo 

Presidente da Mesa empossado. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(O Presidente da Mesa da Comissão Nacional) 


