
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUIA PARA EVENTOS PARALELOS 

 
Como parte do programa da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 

2019 e Fórum da Juventude Lisboa+21, as Delegações, Entidades Observadoras, outras 

organizações não-governamentais (ONG), organizações intergovernamentais (OIG) ou 

instituições públicas são convidadas para organizar eventos paralelos relacionados com o 

programa da Conferência e Fórum da Juventude. 

 
Os eventos paralelos acontecerão em articulação com o programa formal da Conferência e 

Fórum da Juventude, durante a tarde do dia 21 de junho e ao longo do dia 22 de junho. 

 
As Delegações, Entidades Observadoras, outras ONG, OIG ou instituições públicas 

interessadas em organizar um evento paralelo ligado à Conferência Mundial de Ministros 

Responsáveis pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude Lisboa+21, deverão apresentar as 

suas propostas até domingo, 26 de maio de 2019. As entidades organizadoras devem 

articular todas as necessidades e procedimentos diretamente com o Secretariado Executivo 

da Conferência. 

 

Temas: Solicitamos/Pedimos às entidades organizadoras que façam os devidos esforços para 

coordenar e coorganizar eventos que abordem questões ligadas aos temas da Conferência 

Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude Lisboa+21. 

 
Duração: 45 a 75 minutos 

 

 

Requisitos de Salas: Os eventos paralelos terão lugar em salas próximas do local do evento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamento: Uma vez confirmado, o evento paralelo será alocado a uma sala com 

equipamento audiovisual de básico. Caso seja necessário equipamento adicional, a sua 

contratação e custos será da inteira responsabilidade das entidades organizadoras. 

 

Interpretação: A línguas oficiais para os eventos paralelos são português e inglês, no entanto, 

recomendamos vivamente a utilização da língua Inglesa ou a contratação de serviços de 

interpretação com o apoio do Secretariado Executivo. Os custos associados são da inteira 

responsabilidade das entidades organizadoras de eventos paralelos. 

 

Resumo dos eventos: As entidades promotoras de evento paralelo devem submeter as suas 

propostas no formulário disponibilizado em http://www.lisboa21.gov.pt/ até domingo, dia 26 

de maio de 2019. 

 
A lista dos eventos paralelos confirmados, para os quais os pedidos foram apresentados 

atempadamente, mostrando os locais e horários atribuídos, será disponibilizada no website 

http://www.lisboa21.gov.pt/ até sexta-feira, 31 de maio de 2019. A divulgação adicional 

será da responsabilidade dos organizadores. 
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