Sessão Nacional – dias 30 e 31 de Maio de 2011
Avisos aos participantes
Informa-se que está disponível apoio médico, através do n.º 968 054 204 ext: 1169, no caso
de ser necessário. Se precisar de apoio ou quiser esclarecer qualquer dúvida sobre a
organização, contacte através do n.º 919 999 066.

Dia 30
Assistência às reuniões das Comissões (das 14h às 17h)
1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Comissões - Salas 1, 2, 3 e 6 (no R/C): estão reservados lugares para
os Professores das Escolas participantes, alguns para os jornalistas e outros convidados
por alguns momentos, considerando a capacidade das salas, zelando para que todos
tenham idêntica oportunidade.
Visitas guiadas ao Palácio de S. Bento no dia 30
Todas as visitas são guiadas por Técnicos do Centro de Apoio ao Cidadão/Relações
Públicas e iniciam-se na Sala dos Passos Perdidos onde todos se devem concentrar à
hora indicada:
15h30 – Jornalistas
16h00 – Professores das Escolas e Coordenadores do Ministério da Educação e
Coordenadores do Instituto Português da Juventude.
Lanche
17h30 - É servido a todos os participantes nos Claustros do Palácio.
18h00 – Os jovens (deputados e jornalistas) devem sentar-se na Sala do Senado
(hemiciclo). Os Professores e outros convidados sentam-se na galeria, para assistir à
actuação de:
“Os Paganinus – Orquestra de Violinos do Conservatório Regional de Setúbal ”
A actuação termina às 19h00.
Jantar nos Claustros do Palácio (AR)
19h30 – Os jovens deputados, jornalistas, professores e restantes participantes devem
dirigir-se aos Claustros, onde será servido o jantar, após o que partem, logo a seguir,
para os locais de alojamento, sendo transportados nos autocarros identificados em
painéis que se encontram na recepção à saída da AR.
À saída, depois do jantar, os deputados vão receber o documento com todas as
medidas aprovadas nas Comissões para se prepararem para o debate na Sessão
Plenária.

Dia 31
Os participantes devem tomar o pequeno-almoço nos locais de alojamento entre as
07h30 e as 08h00. Os autocarros partem dos locais de alojamento para a AR às
08h30. Todos devem colocar os seus cartões de identificação.
Entrada no Palácio de S. Bento
Os deputados entram pela Porta Principal. Os restantes participantes pela recepção,
tal como no 1.º dia.
Interrupção da Sessão Plenária para o almoço
A Sessão interrompe às 13h para o almoço nos Claustros e recomeça às 14h. Antes da
saída para o almoço os deputados fazem uma foto de grupo na Sala do Senado.

Saída no final da Sessão
A Sessão deve estar terminada às 16h00. Os jovens (deputados e jornalistas) recebem
um lanche transportável.
NOTA: A entrada na Assembleia da República e a saída é sempre feita através da
Porta da Recepção do Palácio.
Alojamento e Transportes:
No dia 30, o transporte para os locais de alojamento e desses locais para a AR e no dia
31 será assegurado pelos autocarros que transportaram os participantes dos locais de
origem para a AR ou por outros previamente anunciados, através de painéis.
Toda informação necessária para a identificação dos Autocarros será afixada na
Recepção do Palácio para ser consultada à hora da saída das delegações, após o jantar
nos Claustros.

Solicita-se a colaboração dos Professores para que, durante os dias da Sessão Nacional,
os jovens participantes não se dispersem pelo Palácio e respeitem a dignidade dos
espaços do Parlamento.

