
Segunda sessão plenária
22-23 de outubro

Exmo. Membro do plenário da Conferência,

Bem-vindo(a) à segunda sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa,
que terá lugar em 22 e 23 de outubro de 2021 nas instalações do Parlamento
Europeu em Estrasburgo. Em 22 de outubro de 2021, serão organizadas reuniões
preparatórias1 e, em 23 de outubro de 2021, a sessão plenária da Conferência terá
lugar das 09.00 às 12.30 e das 14.00 às 17.00.

Caso ainda não o tenha feito, solicitamos que preencha o formulário de inscrição
em linha através da ligação que recebeu no convite. A sua inscrição é necessária
para completar o processo de acreditação e outros aspetos práticos importantes.

Quando chegar às instalações do Parlamento Europeu, queira usar a entrada Weiss
e seguir os painéis que indicam o balcão de acolhimento («welcome desk»), que
ficará localizado na Galeria de Emilio Colombo no primeiro andar (edifício Weiss).
Aqui, os nossos colegas estarão prontos para dar-lhe as boas-vindas e ajudá-lo(a) a
orientar-se no edifício. É também aqui que receberá todos os documentos
pertinentes, o seu cartão de identificação e o cartão de acesso (caso ainda não os
tenha) necessários para entrar nas instalações.

Adiante encontrará um guia com informações práticas. Além disso, no balcão de
acolhimento estamos à sua disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Aguardamos com expetativa a sua visita em Estrasburgo,

O Secretariado Comum da Conferência sobre o Futuro da Europa

1 No que se refere aos horários das reuniões preparatórias, ver ponto 2.5 infra.

GUIA PRÁTICO

O futuro está
nas suas mãos



1 Local
O plenário da Conferência reunir-se-á nas instalações do Parlamento Europeu em
Estrasburgo. O hemiciclo para o plenário da Conferência situa-se no edifício Louise
Weiss (assinalado com um H no mapa). A participação à distância será igualmente
possível e deve ser indicada no formulário de inscrição. Os pormenores práticos
relativos à participação à distância serão previamente partilhados com os membros
do plenário que se tenham inscrito para participar à distância.

1.1 ACESSO AOS EDIFÍCIOS

Se não estiver na posse de um cartão de acesso ao Parlamento Europeu, deve utilizar
a entrada Louise Weiss (allée du Printemps). Queira trazer consigo a carta de
convite. Pode utilizar o parque de estacionamento De Madariaga.

1.2 BALCÃO DE ACOLHIMENTO E GABINETES

Um balcão de acolhimento estará localizado na Galeria Emilio Colombo no
primeiro andar do edifício Weiss para ajudá-lo(a) a orientar-se no edifício e lhe
entregar a documentação, o seu cartão de identificação e o seu cartão de acesso.
Os membros que já possuem um cartão de acesso ao Parlamento Europeu
(do último plenário da Conferência) devem trazê-lo consigo. Os nossos colegas
estarão também à sua disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.



Os balcões estão abertos na quinta feira, 21 de outubro de 2021, das 09.00 às 18.00,
na sexta feira, 22 de outubro de 2021, das 08.00 às 18.00, e no sábado, 23 de
outubro de 2021, das 08.00 às 10.00.

Durante o plenário da Conferência, o Parlamento Europeu pode disponibilizar
gabinetes aos membros da Conferência. Se desejar utilizar os nossos gabinetes,
queira enviar uma mensagem eletrónica para commonsecretariat@futureu.europa.eu
o mais tardar até terça-feira, 19 de outubro de 2021.

2 Plenário

2.1 TEMPO DE USO DA PALAVRA

A sessão plenária terá lugar em 23 de outubro de 2021, nas instalações do
Parlamento Europeu em Estrasburgo, das 9.00 às 12.30 e das 14.00 às 17.00.

As listas de oradores por componente do plenário devem ser comunicadas ao
Secretariado Comum: commonsecretariat@futureu.europa.eu até sexta-feira, 22 de
outubro, às 12.00.O tempo de uso da palavra atribuído às componentes do plenário
será comunicado em tempo útil. Para além do tempo de uso da palavra previamente
atribuído, haverá uma possibilidade limitada de pedir a palavra para uma
resposta/pergunta imediata de 30 segundos a um orador fisicamente presente
(procedimento «cartão azul») durante os debates da manhã e da tarde. Esta opção
estará apenas disponível para os membros fisicamente presentes no hemiciclo.
O número de cartões azuis por componente e por debate será comunicado
juntamente com o tempo de uso da palavra. Os membros do plenário encontrarão
também informações adicionais sobre como utilizar os cartões azuis no respetivo
lugar no plenário.

Se tenciona participar à distância, receberá antecipadamente os dados de ligação.
Será contactado(a) pelos nossos técnicos antes do início do plenário da Conferência
para realizar testes de ligação.

Informamos que a sua intervenção será feita a partir da tribuna colocada no
centro do hemiciclo. No entanto, quando utilizar um cartão azul, falará a partir do seu
lugar.

2.2 PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUGARES

O plenário da Conferência realiza-se no hemiciclo, conforme acima referido. A
distribuição de lugares será organizada por ordem alfabética. Os membros do
plenário da Conferência receberão no balcão de acolhimento informações sobre o
número do seu lugar. Os contínuos guiarão os membros desde a entrada do hemiciclo
até ao respetivo lugar. Assim que estiver sentado, insira o seu cartão de identificação
(que receberá também no balcão de acolhimento) no leitor de cartões. Um
colaborador por membro poderá ocupar um lugar nas tribunas ou na sala de escuta.



2.3 INTERPRETAÇÃO

Nas sessões plenárias, será assegurada interpretação nas 24 línguas oficiais da
UE. Tal significa que pode ouvir e intervir nestas línguas.

2.4 DOCUMENTOS

Os documentos pertinentes estarão disponíveis sete dias antes do início do plenário
na secção «Plenário da Conferência» da Plataforma Digital Multilingue:
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pt

2.5 REUNIÕES PREPARATÓRIAS

As reuniões dos nove grupos de trabalho realizar-se-ão em duas faixas horárias: das
11.00 às 13.00 e das 14.00 às 16.00 de sexta-feira, 22 de outubro. Informações mais
específicas sobre os grupos de trabalho serão partilhadas por correio eletrónico.

As reuniões das componentes terão lugar na quinta-feira, 21 de outubro, ao fim da
tarde, e na sexta-feira, 22 de outubro. As faixas horárias das reuniões solicitadas
pelas componentes já foram atribuídas às componentes e serão comunicadas.

As reuniões das famílias políticas realizar-se-ão na sexta-feira, 22 de outubro, entre
as 18.00 e as 20.00.

Os organizadores das reuniões são responsáveis por comunicar o número de
participantes e os nomes para as placas de identificação, bem como quaisquer outras
necessidades específicas através do endereço: commonsecretariat@futureu.eu-
ropa.eu. Note-se que ainda se aplicam restrições devido à COVID-19 e que
as salas funcionam com capacidade reduzida. Quaisquer alterações ao regime de
interpretação devem ser comunicadas o mais rapidamente possível e serão avaliadas
caso a caso pelos serviços de interpretação.

3 Informações práticas

3.1 MEDIDAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES
DO PARLAMENTO EUROPEU

As sessões plenárias da Conferência realizar-se-ão em plena conformidade com as
regras sanitárias em vigor. As regras relativas às medidas sanitárias e de segurança
no Parlamento Europeu são estabelecidas por decisão do seu Presidente. Trata-se,
nomeadamente, de regras sobre o uso de máscara, o distanciamento social e os
controlos de temperatura à entrada dos edifícios do Parlamento. Uma cópia das
regras está disponível no balcão de acolhimento.

Note-se que é obrigatório usar sempre uma máscara médica que cubra a boca e
o nariz no interior dos edifícios do Parlamento, inclusive quando fala a partir do seu
lugar no hemiciclo e no interior de viaturas de serviço do Parlamento. A obrigação



de usar uma máscara médica não se aplica às pessoas que presidem a uma reunião,
que usem da palavra em plenário a partir da tribuna ou que se encontrem
sozinhas no gabinete.

Solicitamos que traga as suas próprias máscaras que cumpram os seguintes
requisitos:

Máscaras médicas ou máscaras ou respiradores FFP2 (sem válvula)

3.2 REGRAS E MEDIDAS RELATIVAS ÀS VIAGENS

3.2.1 Viajar para Estrasburgo

Recomenda-se vivamente a verificação prévia das regras mais recentes
aplicáveis às viagens para França (em função do seu estado de vacinação ou
recuperação e da «cor» do seu país de origem):

 https://reopen.europa.eu/pt/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

As pessoas na posse de um Certificado Digital COVID da UE podem entrar em França
sem terem de cumprir restrições adicionais (testes ou quarentena), desde que o seu
certificado contenha:

 um comprovativo de vacinação, o qual será válido:

 7 dias após a segunda dose, no caso de vacinas de duas doses
(Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/
Covishield);

 28 dias após a vacinação, no caso de vacinas de dose única
(Johnson&Johnson/Janssen);



 7 dias após a administração de uma vacina, no caso das pessoas que
recuperaram da COVID-19 (apenas é necessária 1 dose).

ou

 um resultado negativo de um teste de COVID-19.

 Aceitam-se testes PCR e testes de antigénio.

 Validade: 72 horas (antes da chegada), no caso de um teste PCR, e
48 horas, no caso de um teste de antigénio. NB: se viajar de Chipre,
Grécia, Malta, Espanha, Países Baixos ou Portugal, o seu teste deve
ser realizado menos de 24 horas antes do voo.

ou

 o resultado de um teste PCR ou de um teste de antigénio positivo
realizado há mais de 11 dias e há menos de 6 meses, que serve de
comprovativo de recuperação da COVID-19.

Deverá ainda preencher uma declaração sob compromisso de honra (inclusive
quando possui um Certificado Digital COVID da UE), disponível no seguinte endereço:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-internatio-
nal-travel.

3.2.2 Partida de Estrasburgo

Quando partir de Estrasburgo, aplicam-se regras diferentes consoante o local para
onde viaja. O sítio Web da Comissão Europeia https://reopen.europa.eu/pt/ apresenta
uma panorâmica da situação sanitária nos países da UE, com base em dados
do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Contém igualmente
informações sobre as várias restrições em vigor, incluindo os requisitos em matéria
de quarentena e testes para os viajantes.

3.2.3 Centro de testes COVID

Um centro de testes estará aberto na sexta-feira, 22 de outubro, das 13.00 às
17.00, para os membros do plenário e do pessoal que necessitem de um teste PCR
para efeitos de viagem. O centro de testes está situado no terceiro andar do edifício
WEISS na zona do canal junto ao hemiciclo, na sala C03101. Pode consultar abaixo
a planta do piso:



3.3 REGRAS SANITÁRIAS EM FRANÇA

Note-se que o certificado sanitário («pass sanitaire») é obrigatório para frequentar
restaurantes, bares e cafés, tanto para o serviço no interior como no exterior (inclusive
para o serviço de esplanada), mas não para o serviço de «take-away». Tal não se
aplica às instalações de restauração no Parlamento Europeu.

Consulte as medidas sanitárias mais recentes em França (uso de máscara, «pass
sanitaire», distanciamento físico/social):

 https://reopen.europa.eu/pt/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO

Os seguintes serviços de restauração estarão abertos com uma oferta variada de
refeições e opções de «take-away»:

Quinta-feira, 21 de outubro:

- Abertura do Bar das Flores das 08.00 às 21.00 com serviço de cafetaria e
uma refeição quente ao fim da tarde;

Sexta-feira, 22 de outubro:

- Abertura do Bar das Flores das 08.00 às 21.00 com serviço de cafetaria e
uma refeição quente ao fim da tarde;



- Abertura do restaurante self-service e da sua esplanada, das 11.45 às 15.00,
com uma seleção de pratos quentes e frios, entradas e sobremesas;

- Abertura do restaurante e dos salões dos deputados para o jantar, das
18h30 às 22 horas, apenas para grupos de, pelo menos, 10 pessoas (reserva
obrigatória com uma antecedência de 24 horas).

Sexta-feira, 23 de outubro:

- Abertura do Bar das Flores das 08.00 às 18.00 com serviço de cafetaria;

- Abertura do bar dos deputados das 08.00 às 17.30 com serviço de cafetaria;

- Abertura do restaurante self-service e da sua esplanada, das 11.45 às 15.00,
com uma seleção de pratos quentes e frios, entradas e sobremesas;

- Abertura do restaurante e dos salões dos deputados para o almoço, das
11h45 às 15.00, apenas para grupos de, pelo menos, 10 pessoas (reserva
obrigatória com uma antecedência de 24 horas).

Para qualquer tipo de assistência neste domínio, queira contactar:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 ACESSIBILIDADE

As instalações do Parlamento Europeu são totalmente acessíveis a pessoas com
deficiência.

Ao inscrever-se em linha, queira indicar as suas necessidades especiais e os nossos
serviços esforçar-se-ão por acolhê-lo(a) da melhor forma possível.

3.6 TRANSPORTES

3.6.1 Em Estrasburgo

Estrasburgo pode percorrer-se facilmente com transportes públicos e a pé. Linhas
de elétrico regulares partem da entrada do Parlamento Louise Weiss para o centro da
cidade. Existe também uma extensa rede de autocarros com partidas perto da entrada
Winston Churchill. Para mais informações sobre o sistema de transportes públicos de
Estrasburgo, consultar https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Se necessário, estão
disponíveis táxis nas entradas do Parlamento Europeu.

Enquanto membro do plenário da Conferência, pode utilizar as viaturas de serviço
oficiais do Parlamento Europeu para as suas deslocações de e para o Parlamento
em Estrasburgo (desde que estejam disponíveis). As reservas podem ser feitas junto
do Centro de Reserva de Viaturas, de preferência por correio eletrónico:
cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, diretamente no átrio de entrada de Churchill
ou por telefone: +32 2 28 41000.



Todas as reservas devem ser efetuadas pelo menos duas horas antes da
deslocação. A medida de distanciamento social de 1,5 m deve ser sempre respeitada.
Em termos práticos, isto significa que a utilização de veículos oficiais está limitada a
um passageiro num automóvel e a um máximo de dois passageiros numa
carrinha;

Note-se que este serviço não está disponível para o pessoal acompanhante.

3.6.2 Deslocação de e para os aeroportos

Um serviço de shuttle assegura o transporte do aeroporto de Estrasburgo para a
estação de Estrasburgo em 8 minutos. Para mais informações sobre horários e
bilhetes, consultar:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Também podem ser reservadas as viaturas de serviço do Parlamento (sob reserva
de disponibilidade) para deslocações de e para o aeroporto de Estrasburgo. As
reservas devem ser efetuadas até às 20 horas do dia anterior. Este serviço aplica-se
apenas aos membros do plenário.

Além disso, o município de Estrasburgo oferece aos membros do plenário um serviço
de transporte em automóvel ou autocarro (consoante o número de pedidos), em plena
conformidade com as regras sanitárias em vigor. Este serviço é válido para os
seguintes aeroportos:

 Baden-Karlsruhe : www.badenairpark.de – área de chegadas
 Estugarda: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/segundo andar/ponto de

informação A
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/hall B/porta 4/junto

ao Welcome Center
 Bâle-Mulhouse: www.euroairport.com – área de chegadas do lado francês

A reserva é efetuada no endereço: transport-europe@strasbourg.eu. Receberá
confirmação da sua reserva por correio eletrónico.

Para mais informações sobre este serviço, queira contactar o serviço de transportes
do município de Estrasburgo por:

 telefone: + 33 (0)3 68 98 77 03

 correio eletrónico: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu ou transport-eu-
rope@strasbourg.eu

3.7 BALCÃO DE INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTRASBURGO

Durante a sessão plenária, uma equipa do município de Estrasburgo está à sua
disposição para responder a quaisquer perguntas sobre a sua estadia em Estrasburgo
e na Alsácia.



Localização: Edifício WEISS, primeiro piso, gabinete T01073, e edifício
CHURCHILL, átrio.

3.8 ALOJAMENTO

Caso necessite de um quarto de hotel ou de alojamento durante as sessões em
Estrasburgo, o serviço Euraccueil está à sua disposição. Telefone: +33 (0)3
88522838. Correio eletrónico: euraccueil@otstrasbourg.fr

Se optar por um hotel em Kehl (Alemanha) ou arredores, terá de ter em atenção as
regras de prevenção da COVID-19 aplicáveis na Alemanha. Informações sobre as
regras de entrada na Alemanha podem ser consultadas na página Web do Ministério
Federal dos Negócios Estrangeiros alemão: https://www.auswaertiges-amt.de/en/co-
ronavirus/2317268

Deve também contactar o hotel que escolheu para se informar sobre os requisitos
aplicáveis à sua estadia (uso do Certificado Digital COVID da UE, testes prévios, etc.).


