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Nota Informativa 

 

Na sequência do adiamento do parlamento jovem informa-se que o mesmo terá lugar amanhã, 

quarta-feira, pelas 8:30h, com a abertura da sessão a cargo da Presidente da Assembleia Legislativa 

dos Açores, de acordo com o programa em anexo. 

Hoje, a partir das 20:30h, decorre na sede da Assembleia Legislativa o apuramento das escolas no 

âmbito do Euro Escolas. 

Estas alterações ocorreram devido às condições meteorológicas que se fizeram sentir nos Açores 

nos últimos dias. 
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SESSÃO REGIONAL – “Os Jovens e o emprego: que futuro?” 

13 de Março de 2013 – Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Horta 
 

 

AGENDA 

08:30 
 
Cerimónia de abertura por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores 
 

08:45 
 
Perguntas à Deputada da Assembleia da República e aos Deputados da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 

09:45 Debate dos Projectos de Recomendação (6 minutos por escola): 

 Apresentação dos Projectos de Recomendação 

 Debate na generalidade (pedidos de esclarecimento ou apreciações gerais 
sobre os projectos das outras escolas) 

12:55 Votação na generalidade para apurar o projecto-base 

13:00 Interrupção para almoço (antes de sair da sala, cada deputado deve assinalar 1 
dos temas para 2014 na lista distribuída e depositá-la na urna) 

14:30 Debate na especialidade para apurar o Projecto de Recomendação do Círculo (5 
medidas, no máximo): 

 Formação de 5 grupos de 5 escolas e de 1 grupo de 4 escolas para 
apresentação das propostas de alteração ao projecto-base (1 proposta de 
eliminação e 2 propostas de alteração de redacção e/ou de aditamento 
por grupo) 

 Debate e votação das propostas de alteração em plenário 

17:20 Eleição das 5 escolas à Sessão Nacional 

17:40 Eleição do Porta-Voz entre os deputados eleitos 

18:00 Encerramento da Sessão 

  
 


