Avisos importantes
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens
5 e 6 de Maio de 2014

1. Delegação de cada Escola à Sessão Nacional:
À semelhança de anos anteriores, a delegação de cada Escola tem apenas os
seguintes participantes:

a) Dois deputados efetivos
b) Um Professor
c) Um aluno jornalista (se tiver sido previamente inscrito e tiver sido enviada
reportagem na edição anterior)
As Escolas devem conferir a lista dos deputados e dos jornalistas publicada
no site do PJovens e comunicar qualquer eventual substituição à respetiva
Coordenação da Direção de Serviços Regional de Educação que transmitirá esta
informação à A.R.

Tendo em conta a organização do alojamento, qualquer aluno ou Professor
só poderá ser substituído por uma pessoa do mesmo género.

2. Deslocações:
O transporte para a Sessão Nacional é organizado pela A.R. As delegações de
cada distrito devem juntar-se no local indicado — em Transportes — para
apanhar o respetivo autocarro até ao Parlamento. Cada Escola deve assegurar o
seu transporte até esse local.

3. Chegada dos participantes ao Palácio de São Bento no dia 5 de maio: entre
as 13,00h e as 13,30h.

A entrada dos deputados faz-se pela Porta Principal e a dos Professores e
jornalistas pela porta da Receção (à esquerda da Porta Principal).

4. Assistência às reuniões:
Os Professores que integram as delegações das Escolas assistem às reuniões
das Comissões e ao Plenário nos lugares reservados nas salas. Os jornalistas
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das Escolas têm acesso às salas das Comissões e têm lugares reservados na
Sessão Plenária.
A A.R. convida um membro da Direção de cada Escola participante, ou um
professor por este designado para o representar, para assistir à Sessão Plenária
no dia 6 de Maio, às 10,00h. O seu nome deve ser comunicado à A.R. até dia
29 de Abril (parlamento.jovens@ar.parlamento.pt).

A reunião de uma das Comissões e a Sessão Plenária vão ser transmitidas,
em direto, pelo canal Parlamento (AR tv) e pela Internet, pelo que todos
poderão assistir à Sessão Nacional. As reuniões das restantes Comissões vão
ser também gravadas e transmitidas em diferido.
5. Alojamento e refeições
Nesta edição do Parlamento dos Jovens, as delegações das Escolas referidas no
n.º 1 ficam alojadas em 4 locais diferentes (os Alunos em quartos múltiplos e os
Professores em quartos duplos):
 INATEL, Oeiras: Escolas da DSRN e da DSRC.
 Pousada de Juventude de Lisboa (R. Andrade Corvo): Escolas da RAA
Madeira e da RAA Açores.
 Pousada de Juventude de Almada: Escolas da DSRLVT e da DSR
Alentejo
 Pousada de Juventude de Catalazete (junto ao INATEL): Escolas da DSR
Algarve

(Os deputados que ficam alojados nas Pousadas de Juventude devem
trazer toalha de banho)
A AR assegura as seguintes refeições: lanche e jantar no 1.º dia; pequenoalmoço e almoço no 2.º dia. No final dos trabalhos, no 2.º dia, para não atrasar a
saída dos autocarros, os jovens recebem um lanche transportável.
Os Professores têm ao seu dispor o Bar dos funcionários da A.R. durante toda a
Sessão Nacional.

Esteja atento à actualização destes avisos!
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