Preparativos para os eventos
a decorrer no Porto a 7 e 8 de maio
Cimeira Social, Reunião Informal de Chefes de Estado
e de Governo, Reunião de Líderes UE-Índia
Nos dias 7 e 8 de maio, haverá três eventos na cidade do Porto:
A Cimeira Social, 7 de maio, Centro de Congressos da Alfândega do Porto
A Reunião Informal de Chefes de Estado e de Governo da UE e
A Reunião de Líderes UE-Índia, por videoconferência, ambos a 8 de maio,
no Palácio de Cristal.
Em breve, será disponibilizado, no website da Presidência Portuguesa do Conselho da
UE, um Manual de Imprensa com todas as informações relevantes para os jornalistas
que pretendam cobrir presencialmente estes eventos. Porém, pode inscrever-se já a
partir de hoje nos eventos do Porto, no website da Presidência.

Acreditação
Caso pretenda deslocar-se ao Porto para cobrir os eventos, deverá solicitar
a acreditação permanente no link que se segue:
https://www.2021portugal.eu/pt/media/acreditacao/
Aconselhamos todos os jornalistas interessados a solicitarem a acreditação o
mais brevemente possível, mesmo que não estejam ainda seguros de poderem
deslocar-se ao Porto. Este processo pode demorar alguns dias.
Depois de receber um email de confirmação da acreditação permanente, deverá inscrever-se, na sua área reservada, em cada um dos eventos do Porto. Caso tenha alguma dificuldade no processo de acreditação, não hesite em contactar-nos através
do seguinte endereço de email:
accreditation@2021portugal.eu
Serão instalados centros de acreditação na Alfândega do Porto e no Palácio
de Cristal. Os horários de funcionamento e outras informações relativas
à acreditação e à recolha do respetivo cartão serão fornecidos mais perto da data
dos eventos e serão incluídos no Manual de Imprensa.
Os pedidos de acreditação de última hora serão processados, mas poderão implicar
várias horas de espera.
Uma acreditação válida não concede o acesso automático aos eventos, sendo necessária a inscrição posterior de pessoas e veículos em cada evento.

Centro de Imprensa
Um Centro de Imprensa totalmente equipado será colocado à disposição dos
jornalistas acreditados e inscritos que pretendam cobrir presencialmente os eventos
do Porto.
Sublinhamos que, devido às restrições decorrentes da pandemia de COVID-19,
o Centro de Imprensa terá capacidade limitada e serão impostas medidas sanitárias
específicas ao longo dos eventos.
Devido à pandemia, os programas e as condições de acesso podem sofrer
alterações. Para informações atualizadas sobre estes eventos e sobre a Presidência
em geral, por favor consulte o website da Presidência Portuguesa.

CONTACTOS RELEVANTES
COORDENAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Alexandra Carreira

Coordenadora de Comunicação

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

Marta Loja Neves
Coordenadora Adjunta de Comunicação

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

CENTRO DE IMPRENSA

CENTRO DE ACREDITAÇÃO

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

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

HOST BROADCASTER - RTP

José Pinto da Fonseca
00 351 919 300 081
booking@ppue2021.rtp.pt

