Conferência de Alto Nível

A Proteção de Adultos Vulneráveis
na Europa - O Caminho a Seguir

NOTA DE INFORMAÇÕES PRÁTICAS
30 de março de 2021
09h00 – 15h30 (Fuso horário de Portugal Continental)

Índice:
Informações Gerais ............................................................................................................................................................................ 3
Participantes e acreditação........................................................................................................................................................... 3
Conferência virtual.............................................................................................................................................................................. 5
Detalhes de Login.......................................................................................................................................................................... 5
Interpretação .................................................................................................................................................................................... 5
Informação sobre a Conferência ............................................................................................................................................... 6
Website e redes sociais .................................................................................................................................................................... 6
Pontos de contacto............................................................................................................................................................................ 6

2

www.2021portugal.eu

Informações Gerais
Portugal exerce a Presidência do Conselho da União Europeia entre 1 de janeiro e 30 de
junho de 2021.
Devido à pandemia COVID-19 em curso, a Conferência de Alto Nível "A Proteção de Adultos
Vulneráveis na Europa - o Caminho a Seguir", agendada para 30 de março de 2021, será
realizada virtualmente.
A fim de preparar a sua participação, a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
tem o prazer de partilhar esta Nota de Informações Práticas (PIN) com informações protocolares,
logísticas e técnicas. Note-se que todas as informações estão sujeitas a alterações.
A Conferência terá início às 09h00 e terminará às 15h30 (Fuso horário de Portugal
Continental).

Participantes e acreditação
A Conferência será de livre acesso através de web streaming no link https://eu2021.justica.gov.pt/
. O streaming será em português.
Para ter acesso à tradução simultânea para inglês, alemão, esloveno e língua de sinais internacional
(1º painel); inglês e língua de sinais internacional (restantes painéis) e participar, através do chat,
durante os debates, a acreditação é obrigatória.

Para efetuar a acreditação, por favor siga os seguintes passos:
1) Aceder ao link https://participants.ppue2021.pt/secured/login
2) Criar uma conta, escolhendo a opção "Ainda não está registado? Criar uma nova conta".
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3) Após validação, a seguinte mensagem aparecerá no ecrã.
Para validar, aceda ao seu e-mail.

4) No e-mail recebido, valide a ligação em "ativar a sua conta".

5) Será solicitado um código de delegação, que lhe permitirá aceder ao formulário a preencher,
para a Conferência.
Neste caso, o código é 211.PT.Ip95TcitShId
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6) Preencher o formulário para aceder à Conferência.
Posteriormente, receberá um e-mail de confirmação quando a organização validar o seu perfil.

Para qualquer questão relativa ao sítio web de acreditação, envie uma mensagem de correio
eletrónico para accreditation@2021portugal.eu.
Todas as informações pessoais fornecidas durante o procedimento de acreditação serão
processadas de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR).

Conferência virtual
Detalhes de Login
Os dados de login para a Conferência serão enviados 5 dias antes do evento.
No dia do evento, a sala de conferências estará aberta a partir das 8h00.

Interpretação
O primeiro painel, entre as 09h00 e as 10h00 terá tradução simultânea de e para português, inglês,
alemão, esloveno e língua de sinais internacional.
Os painéis seguintes, das 10h00 às 15h30 terão tradução simultânea de e para português, inglês e
língua de sinais internacional
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Acessibilidade
A Conferência terá interpretação em língua de sinais internacional e legendagem simultânea em
inglês (live captioning).

Informação sobre a Conferência
Toda
a
informação
relativa
a
esta
Conferência
estará
disponível
https://eu2021.justica.gov.pt/Eventos/Conferencia-de-Alto-Nivel-sobre-a-Protecao-deAdultos-Vulneraveis-na-Europa-o-Caminho-a-Seguir

em

Website e redes sociais
A informação oficial sobre a Presidência Portuguesa será publicada no website da Presidência e
nas contas oficiais dos meios de comunicação social:
Website

www.2021portugal.eu

Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
Hashtag

@2021PortugalEU
@PortugalintheEU
@2021portugaleu
@MinistériodosNegócios EstrangeirosPortugal
2021portugal
#EU2021PT

Pontos de contacto
Para qualquer questão relativa à organização da Conferência:
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Ana Rita Cintrão - ana.r.cintrao@dgpj.mj.pt
Mafalda Chaveiro - mafalda.v.chaveiro@dgpj.mj.pt
Ana Maria Cruz - ana.m.cruz@dgpj.mj.pt
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