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Se tiver quaisquer questões acerca da 
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nosso Gabinete de Informação Pública.

A trabalhar para si

Interessado(a) em saber mais acerca 
da Assembleia da Irlanda do Norte?

Visite o sítio na Internet em  •	
www.niassembly.gov.uk

Contacte-nos por telefone ou correio •	
electrónico com quaisquer dúvidas

Veja a Assembleia em sessão plenária às •	
segundas ou terças-feiras

Assista a uma reunião de uma comissão •	
nos Edifícios do Parlamento ou na sua 
área local

Contacte o seu MLA para solicitar uma •	
visita ao edifício

Visite os Edifícios do Parlamento (de •	
segunda a sexta-feira) para ver o Salão 
Nobre e a loja de recordações

Portuguese Translation



A Assembleia …

é o Governo Delegado da Irlanda do Norte. 
Tem poderes para criar legislação num amplo 
leque de áreas, incluindo a habitação, o 
emprego, a educação, a saúde, a agricultura 
e o ambiente. Reúne-se nos Edifícios do 
Parlamento, em Belfast.

Os Membros da Assembleia 
Legislativa (MLAs) …

são eleitos pelo povo da Irlanda do Norte. 
Há 108 MLAs, 6 de cada um dos 18 círculos 
eleitorais da Irlanda do Norte. As eleições para 
a Assembleia são realizadas de quatro em 
quatro anos.

O papel dos MLAs inclui a aprovação de leis e 
a fiscalização do trabalho dos Ministros e dos 
seus departamentos governamentais.

Sessões plenárias…

são reuniões plenas da Assembleia na Câmara 
da Assembleia. É aí que os MLAs debatem as 
questões que preocupam o povo da Irlanda do 
Norte e aprovam as leis. As sessões plenárias 
realizam-se às segundas e terças-feiras. 
São emitidas em directo através do sítio da 
Assembleia na Internet. Pode assistir a uma 
sessão plenária a partir da Galeria Pública 
sobranceira à Câmara.

As Comissões da Assembleia…

são grupos de trabalho de 11 MLAs. Cada 
comissão é especializada numa área de trabalho 
específica. As comissões verificam as novas leis 
propostas, analisam o trabalho dos Ministros e 
dos seus departamentos e examinam questões 
relativas ao trabalho da Assembleia.

Desde 2007, as comissões da Assembleia 
reuniram-se com centenas de pessoas e 
discutiram muitas questões diferentes que 
afectam o povo da Irlanda do Norte. Entre elas 
incluíram-se questões de saúde, de custo da 
água, de testes de transferências entre escolas, 
de preços da energia, de segurança rodoviária e 
de acesso a habitação.

As comissões reúnem habitualmente às terças, 
quartas e quintas-feiras. Pode assistir às reuniões 
das comissões para ouvir a discussão entre os MLAs.

Os Edifícios do Parlamento…

estão abertos ao público entre as 09:00 e as 
16:00, de segunda a sexta-feira. Pode fazer 
uma visita a este impressionante edifício, 
marcando-a através de um MLA ou do nosso 
Serviço Educativo.

A sua Assembleia…

proporciona um Programa de Visitas para 
escolas e grupos que queiram saber mais 
acerca da Assembleia da Irlanda do Norte. 
Também proporciona recursos educativos 
para apoio do ensino e da aprendizagem.

Há também um programa de divulgação que 
visita as comunidades locais para apresentar 
informações acerca da Assembleia.

A trabalhar para si


