Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens
Avisos importantes
26 de Março 2008
(estes avisos irão sendo actualizados, pelo que se indicará sempre a data da respectiva divulgação)

1. Composição das delegações à Sessão Nacional:

A delegação de cada Escola eleita para a Sessão Nacional é assim constituída:
a) dois deputados efectivos
b) um Professor
c) um jornalista (caso a Escola o tenha inscrito, nos termos indicados no nº2 do art. 16º
do Regulamento da Sessão Distrital/Regional) para efectuar a reportagem para o jornal
escolar.
Esclarece-se que um deputado suplente só pode ser membro da delegação da Escola se
vier substituir um dos deputados efectivos – por impedimento de um destes - ou for inscrito
como jornalista. As Escolas devem conferir a lista dos deputados e comunicar qualquer
eventual substituição à Direcção Regional do IPJ da sua área.
O nome do Professor acompanhante de cada Escola deve ser comunicado à
Coordenação até dia 29 de Abril. Essa informação deverá ser enviada para
parlamento.jovens@ar.parlamento.pt indicando sempre o círculo eleitoral, o nome da
Escola e que a participação se refere à Sessão do Básico.

2. Organização da Sessão Nacional:
O primeiro dia da Sessão Nacional, 19 de Maio, é destinado às reuniões das Comissões e o 2º
dia, 20 de Maio, à Sessão Plenária.
Chegada dos participantes:
No 1º dia os trabalhos iniciam-se impreterivelmente às 14h00, devendo os participantes chegar
ao Palácio de S. Bento a partir das 13h30, para procederem à respectiva acreditação, de forma
a garantir que as reuniões das Comissões se iniciam à hora fixada.
Os deputados entram pela Porta Principal do Palácio de S. Bento.
Os Professores e jornalistas entram pela porta da recepção (à esquerda da Porta Principal)

Assistir às reuniões:
A reunião de uma das Comissões no dia 19 e a Sessão Plenária de 20 de Maio serão
transmitidas, em directo, pelo canal Parlamento (AR tv) e pela Internet, pelo que todos os
alunos e Professores que participaram no programa poderão acompanhá-las.
Um membro do Conselho Executivo de cada Escola participante, ou um professor por este
designado para o representar, poderá assistir ao Plenário no dia 20 de Maio, desde que o
seu nome seja comunicado à AR até dia 6 de Maio. A sua entrada no Palácio deve ser
feita entre as 9h30 e as 9h45.
Os Professores que integram as delegações das Escolas assistem às reuniões das Comissões
e ao Plenário nos lugares reservados nas salas. Os jornalistas das Escolas têm acesso às
salas das Comissões para poderem colher imagens e têm lugares reservados na Sala do
Senado (onde também reunirá uma das Comissões no dia 19).
Compreendemos o desejo manifestado por muitas Escolas de trazerem outros acompanhantes
(alunos ou Professores) à Sessão e lamentamos não poder satisfazê-lo por razões de limitação
de espaço nas salas e de respeito pelas regras de circulação no Palácio de S. Bento.
Lembramos que as Escolas se poderão inscrever para visitas de estudo à Assembleia da
República, em data que deverá ser previamente marcada.
3. Deslocação das Escolas participantes à Assembleia da República:
A Assembleia da República solicitará, como é habitual, o apoio das Câmaras Municipais para
as deslocações, contando com o apoio do Instituto Português da Juventude para as articular,
da melhor forma, a nível distrital. Cada Escola participante deverá contactar, alguns dias
antes da Sessão Nacional, a Direcção Regional do IPJ no seu distrito, para obter a
informação sobre o respectivo transporte.

4. Alojamento e refeições
A deslocação, refeições e alojamento das delegações das Escolas indicadas em 1. (incluindo
as do círculo de Lisboa) não acarretarão encargos para as Escolas.
O alojamento será organizado pela AR em Pousadas de Juventude e nas instalações do
INATEL de Oeiras. Os alunos ficarão em quartos múltiplos (separados por rapazes/raparigas) e
os Professores em quartos duplos com wc privativo.
As refeições oferecidas aos participantes são as seguintes: lanche e jantar no dia 19/ pequenoalmoço e almoço no dia 20.
O transporte entre as Pousadas de Juventude e a AR será também assegurado.
Por razões de organização do alojamento, qualquer eventual substituição de um aluno
ou Professor que seja comunicada após o dia 6 de Maio só pode ser feita por um
participante do mesmo sexo.

5. À atenção dos Professores:

a) O Porta-Voz de cada Círculo deve preparar uma pergunta, de tema livre, relacionada com a
actualidade política, para ser apresentada na Comissão em que participar (a sua
apresentação não deve exceder 1 minuto). Cada Comissão seleccionará 2 perguntas que
serão

dirigidas

aos

Deputados da

AR,

representando

os

diversos

Grupos

Parlamentares (e não ao Governo), durante a Sessão Plenária.
Cada Porta-Voz poderá ser convidado, se houver tempo, a fazer um breve comentário sobre
a Sessão no final do Plenário.

b) Os deputados deverão preparar-se para o debate dos Projectos de Recomendação que
estarão em apreciação na sua Comissão, devendo ser consultado o quadro de “organização
das Comissões”.
c) Nas “Deliberações do Júri da AR” sobre a organização da Sessão Nacional, consta um
ponto sobre o envio de reportagens pelos jornalistas inscritos das Escolas participantes na
Sessão Nacional que se reproduz:
“Tendo em vista o cumprimento do objectivo deste Prémio, expresso no Regulamento, de
“incentivar as Escolas que elejam deputados às Sessões Nacionais do Parlamento dos
Jovens a divulgar a sua participação nesta iniciativa através do meio de comunicação social
da comunidade escolar e, eventualmente, na imprensa local ou regional”, o Júri deliberou o
seguinte: as Escolas eleitas para participar na Sessão Nacional que inscreverem
jornalistas e não enviarem a respectiva reportagem perdem o direito a inscrever um
jornalista no ano seguinte.”

