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 3ª Fase: Sessões Nacionais  

Notícia de 24 de Abril de 2010 

Transportes 

1. Organização dos transportes para Lisboa: 

Já está disponível o roteiro dos autocarros que irão recolher as delegações no dia 

26 (sendo cada Escola responsável pelo seu transporte até ao local indicado).  

Atenção: Estão também indicados os nomes e os telemóveis dos motoristas dos 

autocarros, para qualquer contacto que se revele necessário. 

Veja as Notas Importantes que constam do roteiro dos autocarros e que respeitam 

ao cumprimento dos horários no dia 27, dia da sessão plenária. 

Veja nos “Avisos importantes”, já divulgados para a Sessão Nacional do Secundário, 

as informações referentes à composição das delegações, alojamento e refeições e 

outros detalhes de organização da Sessão.  

 

2. Sessão Nacional do Secundário em 26 e 27 de Abril:  

Veja a informação sobre a “eleição da Mesa” realizada no passado dia 17 de Abril.  

Já está disponível a “organização das Comissões”, com a distribuição dos deputados 

em cada uma. Aí se assinala quais os projectos de Recomendação que vão estar em 

debate em cada Comissão para que os respectivos deputados se possam preparar 

para o debate. É muito importante que os deputados estudem o Regulamento das 

Comissões e o da Sessão Nacional. 

Nas delegações com número superior a 6 deputados, alguns ficam em Comissão 

diferente daquela em que é discutido o projecto do respectivo círculo. Esses 

deputados também devem intervir activamente no debate dos projectos que vão 

estar em debate nessa Comissão. Cada deputado deve ter sempre presente que o 

objectivo é aprovar, na Sessão Plenária, uma boa Recomendação a nível nacional. 

É importante que os deputados estudem o Regulamento das Comissões e o da 

Sessão Nacional. 

 

3. O Porta-Voz de cada círculo deve preparar uma pergunta para ser apresentada na 

Sessão Plenária, cabendo a cada Comissão seleccionar 3. No quadro das Comissões, 

já disponibilizado, foi inserido o link às “perguntas a preparar pelos Porta-Vozes”. 

 

4. Veja os “ avisos importantes” sobre a organização da Sessão Nacional. 

 

 

 

 

Esteja atento à actualização permanente destes destaques e das informações que são 

disponibilizadas através do portal do Parlamento dos Jovens 


