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A evolução do atual contexto pandémico poderá vir a determinar alterações à informação 
disponibilizada neste manual, com o objetivo de garantir as melhores condições de segurança.  
As eventuais atualizações serão imediatamente disponibilizadas no website www.2021portugal.eu, 
nas redes sociais da Presidência Portuguesa e numa nova versão deste documento.

https://www.2021portugal.eu/pt/
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Acreditação

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, mediante o cumprimento 
de critérios de segurança e validação rigorosos, concede acreditação por seis  
meses aos jornalistas nacionais e internacionais que a requeiram. 

O processo de acreditação será conduzido exclusivamente online, através  
da plataforma disponibilizada em 2021portugal.eu/pt/media/acreditacao,  
e desenrola-se em dois passos: 

1. Pedido de acreditação para os seis meses da Presidência Portuguesa  
 do Conselho da União Europeia.

2. Pedido de inscrição para cada um dos eventos do calendário oficial 
 da Presidência Portuguesa. O pedido deverá ser realizado na área 
 reservada de cada jornalista com a maior antecedência possível. 

Na fase inicial do pedido de acreditação, o jornalista deverá concordar em disponibilizar 
a seguinte informação relativa à sua identificação pessoal e profissional:

• Cópia do passaporte ou do cartão de cidadão/bilhete  
de identidade válido;

• Fotografia tipo passe a cores;

• Cópia da carteira profissional ou cópia do documento comprovativo  
da relação laboral com o meio de comunicação social que representa.

Os seus dados pessoais serão tratados de acordo com as seguintes disposições 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)*:

• Artigo 6.º n.º 1 a), nas situações em que o titular dos dados pessoais tenha 
dado o seu consentimento;

• Artigo 6.º n.º 1 b), se o tratamento for necessário para o cumprimento  
de um contrato ou para um procedimento prévio à celebração de um contrato;

• Artigo 6.º n.º 1 c), se o tratamento for necessário ao cumprimento de uma 
obrigação legal a que a Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia em 2021 esteja adstrita;

• Artigo 6.º n.º 1 d), se o tratamento for necessário para proteger  
os interesses vitais da pessoa em questão ou de outra pessoa singular;

• Artigo 6.º n.º 1 e), se o tratamento for necessário ao exercício de funções 
de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está 
investido o responsável pelo tratamento.

*Referência à Lei n 58/2019.

https://www.2021portugal.eu/pt/media/acreditacao
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Acreditação

Após a aprovação do pedido de acreditação, é emitido um cartão de  
acreditação* que deve ser levantado exclusivamente pelo seu titular no Centro 
de Acreditação, localizado no Centro Cultural de Belém, sede da Presidência 
Portuguesa do Conselho da UE, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 13h00.  
Os cartões de acreditação também podem ser levantados nos Centros  
de Acreditação Temporários, em funcionamento em várias regiões do país  
de acordo com o calendário oficial dos eventos. 

Para levantar o cartão de acreditação, será necessário apresentar os seguintes 
documentos: 

• Passaporte ou cartão de cidadão/bilhete de identidade válido;

• E-mail com a autorização de acreditação concedida pela Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia;

• Carteira profissional ou cópia do documento comprovativo da relação 
laboral com o meio de comunicação social que representa.

Até quando pode pedir a acreditação?  
É possível pedir acreditação ao longo de toda a Presidência. Contudo,  
recomenda-se que os pedidos de acreditação tenham lugar até ao dia  
1 de janeiro de 2021.  

Sublinhamos que uma acreditação válida não concede acesso automático aos 
eventos, sendo necessária a inscrição posterior de pessoas e veículos em cada 
evento. A inscrição deve ser feita até 14 dias antes de cada evento.

Os pedidos de acreditação e de inscrição de última hora serão tratados,  
mas poderão implicar várias horas de espera. No atual contexto pandémico,  
e tendo em conta possíveis alterações de calendário, de formato dos eventos 
ou outras restrições no sentido de garantir as melhores condições de segurança, 
sugere-se que os pedidos de acreditação e de inscrição ocorram dentro  
dos prazos recomendados.

Para conhecer o calendário oficial dos eventos da Presidência Portuguesa  
do Conselho da União Europeia, siga o link 2021portugal.eu/pt/eventos.

*A Presidência poderá revogar a acreditação concedida em qualquer momento, caso o acreditado infrinja 
as regras estabelecidas. 

https://www.2021portugal.eu/pt/eventos
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Centro de Imprensa

O Centro de Imprensa situa-se em Lisboa, nas instalações do Centro Cultural de 
Belém (CCB), sede da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. 
Este edifício, concebido pelos arquitetos Vittorio Gregotti (Itália)  
e Manuel Salgado (Portugal), está classificado, desde 2002, como monumento  
de interesse público. O CCB é composto por um centro de exposições temporárias, 
que alberga o Museu Berardo, um módulo com salas polivalentes, dois auditórios  
e um centro de reuniões, que acolheu, em 1992, a primeira Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia.

MORADA:  
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
CCB - Praça do Império 
1449–003 Lisboa 
Portugal
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Centro de Imprensa

Acesso

Localizada a cerca de nove quilómetros da baixa de Lisboa, a sede  
da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (CCB) situa-se  
em Belém, zona ribeirinha da capital, onde se encontram alguns dos mais  
visitados monumentos e museus da cidade, como o Mosteiro dos Jerónimos 
(Património Mundial da UNESCO) e a Torre de Belém. 

Esta zona da cidade é servida por uma diversificada rede de transportes:

Autocarros:

• 727 - liga o Restelo à Estação Roma – Areeiro (a saída Marquês  
de Pombal permite ligação com os autocarros 783 e 744, que servem  
o Aeroporto de Lisboa);

• 728 - liga o Restelo à Avenida dos Descobrimentos (a saída Cais do Sodré 
permite ligação com o autocarro 1, com destino ao Aeroporto,  
bem como com a Linha Verde do Metro, que cruza com a Linha Vermelha, 
a qual tem paragem no Aeroporto);

• 729 - liga Algés ao Bairro Padre Cruz;

• 751 - liga o Mosteiro dos Jerónimos à Estação de Campolide.

Elétricos: 

• 15E – liga Algés à Praça da Figueira;

• 18E – liga Belém ao Cais do Sodré.

Comboio: Linha de Oeiras/Cascais – Estação a 800 metros. 

Barco: Terminal Fluvial de Belém/Matt – Ligação à Trafaria  
(Caminhada de cerca de 15 minutos)

Estacionamento: Com exceção dos lugares reservados para carros de exterior  
e carros técnicos, devidamente acreditados, a Presidência Portuguesa  
do Conselho da União Europeia não disponibiliza lugares de estacionamento.  
No entanto, existe um parque de estacionamento pago nas instalações do CCB  
e parques de estacionamento gratuitos e de fácil acesso nas imediações.

Para mais informações sobre o acesso ao CCB, por favor consulte a página 
https://moovitapp.com

https://moovitapp.com
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Centro de Imprensa

Características do Centro de Imprensa

O Centro de Imprensa da Presidência Portuguesa do Conselho da União  
Europeia abre duas horas antes do início de cada evento e encerra três horas 
após o fim. As suas instalações oferecem:

• Espaços de trabalho com internet de banda larga, telefone fixo e fontes  
de alimentação;

• Cabinas de TV e rádio;

• Conexão à internet sem fios;

• Aparelhos multifunções (impressora/fotocopiadora e scanner);

• Circuito interno de televisão;

• Uma área de descanso e para refeições rápidas com zona de café.

Importa sublinhar que, no atual contexto pandémico, o acesso ao Centro  
de Imprensa pode sofrer restrições parciais ou totais, de forma a garantir  
as melhores condições possíveis de segurança. 
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Host Broadcaster

Durante a quarta Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia,  
a RTP assegura a operação de Host Broadcasting. O operador de serviço público 
de rádio e televisão em Portugal garante a cobertura e a produção do sinal  
internacional, disponibilizando, no centro de operações no CCB, através da rede  
de satélites da European Broadcasting Union (EBU) ou na plataforma digital  
Newsdirect, os registos audiovisuais da Presidência para utilização gratuita  
dos operadores de rádio ou televisão, meios online e agências nacionais  
e internacionais.

O material audiovisual será igualmente distribuído através da Europe by Satellite 
(EbS), plataforma de televisão sob gestão da Comissão Europeia.

Para qualquer questão relacionada com os serviços da RTP, por favor contacte:

Booking and Broadcast Services 
booking@ppue2021.rtp.pt 

Inês Cordeiro - Gestora de Marketing
icordeiro@lusa.pt       00 351 914 839 383

Media Partner

A Agência Lusa é Media Partner da Presidência Portuguesa do Conselho  
da União Europeia, assegurando a cobertura dos eventos e reuniões de nível 
ministerial em Portugal e em Bruxelas (presenciais, virtuais ou híbridos),  
bem como dos eventos culturais associados.

Neste âmbito, a Lusa disponibiliza um espaço de serviço noticioso aberto  
ao público em www.lusa.pt/ppue2021, com todas as notícias, fotos  
e reportagens desenvolvidas a propósito da Presidência Portuguesa  
do Conselho da União Europeia.

Para qualquer questão relacionada com os serviços da Lusa, por favor, contacte: 

https://www.lusa.pt/ppue2021
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Website

www.2021portugal.eu é o endereço do website da Presidência Portuguesa  
do Conselho da União Europeia, que proporciona informação em três línguas: 
português, inglês e francês. Além do calendário atualizado de reuniões  
e eventos, do programa cultural, das principais notícias, comunicados  
de imprensa e do programa da Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia, o website oferece ainda informações sobre o processo de acreditação 
dos jornalistas e contactos do Host Broadcaster e do Media Partner.

Fotos e Vídeos

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia conta com um serviço 
de fotografia e de vídeo, a disponibilizar a todos os jornalistas. As imagens  
podem ser acedidas e descarregadas no canal oficial do Flickr 2021Portugal.eu  
e podem ser livremente utilizadas, mediante identificação da fonte. 

Para qualquer questão relacionada com os serviços de fotografia, por favor,  
contacte:

Redes Sociais

A Presidência Portuguesa disponibiliza informação através dos seguintes canais:

Twitter: @2021PortugalEU (https://twitter.com/2021PortugalEU)  

Facebook: @PortugalintheEU (https://www.facebook.com/PortugalintheEU) 

Instagram: @2021portugaleu (https://www.instagram.com/2021portugaleu/) 

Youtube: Ministério Português dos Negócios Estrangeiros (https://www.
youtube.com/playlist?list=PLLv69sRRCJR-Uf5heX547GaQOib76AHCw) 

A hashtag oficial é: #EU2021PT

photos@2021portugal.eu

https://www.2021portugal.eu/pt/
https://www.flickr.com/photos/2021portugal/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLv69sRRCJR-Uf5heX547GaQOib76AHCw
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Coordenação da Comunicação da Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia 2021

REPER – Representação Permanente de Portugal 
junto da União Europeia 

Alexandra Carreira 
Coord. de Comunicação

alexandra.carreira@mne.gov.pt
00 351 919 503 405

Telmo Baltazar 
Coord. de Comunicação

tcb@reper-portugal.be
00 324 989 813 84

Catarina Faria 
Porta-voz COREPER I

cpf@reper-portugal.be
00 324 928 280 32

Marta Loja Neves 
Coord. Adjunta de Comunicação

marta.neves@mne.gov.pt
00 351 919 672 835

António Esteves Martins 
Assessor de Imprensa

aem@reper-portugal.be
00 324 752 310 01

Contactos dos Pontos Focais 
para a Comunicação

Ana Ascensão e Silva 
Porta-voz COREPER II

aas@reper-portugal.be
00 324 877 722 95
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Estrutura de Missão

Carlos Taveira 
Coord. de Comunicação e Imprensa

carlos.taveira@emolcp.pt
00 351 911 738 900

Rita Mira 
Gabinete de Acreditação

rita.mira@emolcp.pt
00 351 911 997 030

Sandra Ilharco 
Centro de imprensa

sandra.ilharco@emolcp.pt
00 351 914 679 215

Filipa Garganta 
Redes Sociais

filipa.garganta@emolcp.pt
00 351 911 997 047

Daniel Serro 
Responsável pelo Centro de Imprensa

daniel.serro@emolcp.pt
00 351 911 997 061

Cláudia Silva 
Redes Sociais

claudia.silva@emolcp.pt
00 351 914 679 619

Andreia Lago 
Centro de imprensa

andreia.lago@emolcp.pt
00 351 911 101 277

Raquel Moreira 
Website

raquel.moreira@emolcp.pt
00 351 914 679 214

Contactos dos Pontos Focais 
para a Comunicação

Diana Lima 
Website

diana.lima@emolcp.pt
00 351 911 101 498

Nuno Raminhos 
Design

nuno.tome@emolcp.pt
00 351 911 997 049

Pedro Sá da Bandeira 
Fotógrafo Oficial

pedro.sadabandeira@emolcp.pt
00 351 911 739 203

Ricardo Silva 
Relações Institucionais

ricardo.silva@emolcp.pt
00 351 914 679 217

Sandra Gonçalves 
Website

sandra.goncalves@emolcp.pt
00 351 911 997 014
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