Press Accreditation | UNECE Ministerial Conference
Acreditação de imprensa para a Conferência Ministerial da UNECE e para o Fórum de investigadores
e ONG.
Centro de Congressos de Lisboa: 20 a 22 de setembro.
Press accreditation for the UNECE Ministerial Conference on Ageing and the researchers and NGO’s
Forum.
Lisbon Congress Center: September 20-22 september.
Programa / Programme:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Practical_infos/Provisi
onal_programme_EN-7-Sept.pdf

1. Apelido / Last Name
______________________________________________

2. Nome / Name
______________________________________________

3. Órgão de Comunicação Social / Media
______________________________________________

4. Número da carteira profissional / Professional identification number

_____________________________________________
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5. Função / Function
a. Jornalista / Journalist: ___________
b. Fotojornalista / Photographic Reporter: __________
c. Repórter de imagem / Image Reporter: __________

6. Contactos / Contacts
a. E-mail: ______________________________
b. Telefone / Phone: _____________________________

7. País / Country
_______________________________________________

NOTA: obrigatório juntar fotografia e enviar este formulário para mipaalisbon2017@mtsss.gov.pt e
ana.patricio@mtsss.gov.pt até dia 15 de setembro.
NOTE: Is mandatory to attach a photo and send this form to mipaalisbon2017@mtsss.gov.pt and
ana.patricio@mtsss.gov.pt until 15th september.
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INFORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE ACREDITAÇÃO
PARA ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1. Os órgãos de comunicação social só podem aceder ao Centro de Congressos de Lisboa,
nos dias 20, 21 e 22 de setembro, através de acreditação prévia.

2. A acreditação pode ser feita através do preenchimento do formulário disponível em
http://www.mipaalisbon2017.pt/ e remetido para um dos seguintes endereços e-mail:
mipaalisbon2017@mtsss.gov.pt
Ana.patricio@mtsss.gov.pt

3. A acreditação deverá ser feita até às 00h00 de dia 15 de setembro;

4. Após validação da sua acreditação, receberá um e-mail de confirmação.

5. As acreditações podem ser levantadas:
• No dia 19 de setembro: no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
na Praça de Londres, entre 10h e as 19h.
• Nos dias 20, 21 e 22: no Centro de Congressos de Lisboa (balcão de acreditação
PRESS).

Por questões de segurança, não será permitida a entrada na Conferência a quem não tenha
feito previamente a sua acreditação.
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ACCREDITATION SYSTEM FOR MEDIA

1. Media professionals can only access Lisbon Congress Center, on the 20th, 21st and 22nd
September, through prior accreditation.
2. Accreditation can be done by filling out a form available at http://www.mipaalisbon2017.pt/
and sent it to one of the following e-mail addresses:
mipaalisbon2017@mtsss.gov.pt
Ana.patricio@mtsss.gov.pt

3. Accreditation must be done until 00:00 on September 15th (Lisbon time).

4. After validating your accreditation, you will receive a confirmation email.

5. Accreditations can be raised:
• On September the 19th : at the Ministry of Labour, Solidarity and Social Security, in Praça
de Londres, Lisbon, between 10am and 7pm.
• On the 20th, 21st and 22nd: at the Lisbon Congress Center (PRESS accreditation desk).

For security reasons, it will not be allowed to access the Conference to those who have not
previously done the accreditation.
Para mais informações / Questions:
Sofia Patrício
+351 930 437 234
Ana.patricio@mtsss.gov.pt

