
Segundo Fórum Parlamentar Itália – América Latina e Caribe

Roma, Sala della Regina, 11-12 de dezembro de 2017

Atualizado em 30 out.
DATA E LOCAL

De 11 a 12 de dezembro o Parlamento italiano sediará o Segundo Fórum Parlamentar Itália –
América Latina e Caribe.

Os trabalhos serão realizados junto da Câmara dos Deputados, na Sala della Regina, durante a
tarde de segunda-feira, 11 de dezembro e manhã de 12 de dezembro de 2017.

O acesso das delegações na Câmara dos Deputados está previsto pela entrada principal do
Palazzo Montecitorio (Piazza Montecitorio 1).

SECRETARIA

Servizio Rapporti internazionali
Camera dei deputati
Piazza Montecitorio, 1
Roma - Itália
Tel. +39 06 6760 3948/9515
E-mail: rapporti.internazionali@camera.it
Website: www.parlamento.it/forumpialc

Para maiores informações, contatar:

Dra. Maria Teresa CALABRÒ

Chefe de escritório, Serviço Relações Internacionais
Tel. +39 06 6760 2049

INSCRIÇÃO FÓRUM
Pedimos que cada participante preencha um formulário de inscrição o envie para
rapporti.internazionali@camera.it até no máximo dia 22 de novembro de 2017.

ACOLHIDA E TRANSPORTE
A acolhida e o traslado aeroporto - Hotel e vice-versa será a cargo dos participantes.
O percurso de táxi do aeroporto Leonardo da Vinci, em Fiumicino, ao centro de Roma custa
aproximadamente 50 Euros e dura cerca de 40 minutos. O website do aeroporto é:
https://www.adr.it/fiumicino.
O serviço de transporte ferroviário Leonardo Express – sem paradas intermediárias – efetua o
serviço de passageiros para o aeroporto Leonardo da Vinci com chegadas e partidas da estação
Termini de Roma. Os trens partem a cada 30 minutos e a viagem dura 31 minutos. O bilhete
custa 15 Euros cada trecho. Os bilhetes devem ser comprados antes do embarque.

O percurso de táxi até o aeroporto de Ciampino custa 30 Euros. Inúmeras linhas de ônibus
fazem a conexão com Ciampino: Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl, Terravision, Atral Schiaffini. Os
bilhetes custam a partir de 5 Euros.



PERNOITE EM HOTEL

As reservas e despesas de hotel serão a cargo dos participantes.

CRACHÁ
Uma mesa de recepção será organizada na entrada do Palazzo Montecitorio. Cada participante
receberá um crachá pessoal para o acesso às salas e participação aos eventos. Por razões de
segurança, todos os participantes são convidados a usar os crachás de identificação durante
toda a duração do evento. Em caso de perda do crachá, será necessário dirigir-se
imediatamente à recepção.
Informamos que, por razões de segurança, os participantes serão convidados a provar sua
identidade através de um documento válido e deverão passar pelo controle de segurança com
passagem através de portas eletromagnéticas.

VESTUÁRIO

Os senhores deverão usar paletó para entrar na Câmara dos Deputados.

ARMAMENTO
Não é permitido entrar com armas, de qualquer tipo, nos ambientes da Câmara.

VISTO DE ENTRADA

Cada participante deverá informar-se junto à Embaixada ou ao Consulado italiano local para
saber quais os requisitos necessários para obter um visto de entrada na Itália. Recomendamos
que o pedido de visto seja feito, pelo menos, com um mês de antecedência à viagem.

DOCUMENTAÇÃO

Pedimos, se possível, que os discursos sejam entregues na secretaria antes do início das
sessões, a fim de facilitar a distribuição e a compilação dos documentos.

WI-FI

Será fornecido o acesso à Internet sem fio. Os participantes receberão o username e a senha
durante o encontro.

INTERPRETAÇÃO

As línguas de trabalho serão: italiano, espanhol, português e francês.

TEMPO DE FALA

A fim de garantir a mais ampla participação no debate, a Presidência irá estabelecer o tempo
disponível para que as pessoas inscritas tomem a palavra.

DECLARAÇÃO FINAL



No final do fórum será adotada, por consenso, uma declaração final, cujo texto será finalizado
pelo comitê de redação que se reunirá após o encerramento da Primeira Sessão de trabalho,
durante a tarde de segunda-feira, dia 11 de dezembro.

Eventuais propostas de alteração deverão ser apresentadas até no máximo segunda-feira, dia
4 de dezembro de 2017. Qualquer alteração enviada após esta data será considerada
inadmissível.

CREDENCIAMENTO PARA A IMPRENSA

Camera dei deputati
Ufficio Stampa
Tel.: +39 06 6760 2125/2866
E-mail: sg_ufficiostampa@camera.it

Os pedidos de credenciamento para jornalistas, fotógrafos e emissoras de rádio e televisão
deverão ser enviados para o endereço de e-mail: sg_ufficiostampa@camera.it. Os pedidos de
jornalistas deverão conter o nome do jornal e o número de inscrição na Ordem (ou na
Associação da Imprensa Estrangeira na Itália), e aqueles de fotógrafos e operadores deverão
conter os dados pessoais do interessado e número de documento de identidade.

SERVIÇO DE GUARDA-ROUPA E BAGAGEM
O serviço de guarda-roupa e bagagem estará localizado na entrada do Palazzo Montecitorio.

SERVIÇO MÉDICO
Durante as reuniões estará à disposição um serviço de pronto socorro.

SEGURO
Seguro médico e pessoal ficam a cargo dos participantes.

PARTICIPANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
As delegações terão que informar com antecedência a Secretaria sobre a presença de
participantes com necessidades especiais.

REFEIÇÕES
A Câmara dos Deputados e o Senado da República oferecerão o jantar de 11 de dezembro, na
Sala dei Parlamenti do Palazzo Montecitorio, e o almoço tipo buffet de 12 de dezembro, no
Palazzo Montecitorio.

SMOKING
Nas instalações da Câmara é proibido fumar, exceto nos locais predispostos (consultar os
contínuos parlamentares).


