
 

Conferência de imprensa sobre a Noite Eleitoral no
Parlamento Europeu | 17 de maio
 
O PE vai dar uma conferência de imprensa para explicar qual a informação e os serviços
que estarão disponíveis para os jornalistas nos dias das eleições europeias e na Noite
Eleitoral.
 
A sala de imprensa e os estúdios audiovisuais do PE, em Bruxelas, estarão abertos na semana
eleitoral, incluindo nos dias 23 a 27 de maio. No domingo, 26 de maio, o hemiciclo será o
centro nevrálgico da Noite Eleitoral, onde os jornalistas terão acesso aos resultados provisórios
por país e a nível europeu.
 
Na sexta-feira, 17 de maio, às 11h00, o Serviço de Imprensa do PE vai explicar em mais
detalhe aos jornalistas as informações e os serviços que estarão à sua disposição, bem como o
calendário previsto para a divulgação dos resultados.
 
A conferência de imprensa será transmitida em direto no sítio Web do PE (EP Live).
 
Eleições europeias 2019
 
Conferência de imprensa
 
 
Sexta-feira, 17 de maio 
 
11h00 - 12h00
 
Sala das conferências de imprensa (Anna Politkovskaya)
 
PHS 00A50
 
Parlamento Europeu
 
Bruxelas
 
 
11h00    Eleições europeias 2019: Visão global
 
             Jaume DUCH, Porta-voz do PE e diretor-geral da Comunicação
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20190517-1100-SPECIAL


11h15   Dia das eleições: Informação prática para os jornalistas 
 
             Organização do  dia  das  eleições  e  instalações  que  estarão  disponíveis  para  os
jornalistas
 
            Jesus CARMONA, Diretor para os Media
 
11h30   Publicação dos resultados: O que vai estar disponível e quando?
 
            Philipp SCHULMEISTER, Chefe da Unidade de Acompanhamento da Opinião Pública
 
 
11h45   Perguntas & respostas
 
12h00   Fim da conferência de imprensa
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Dossiê de imprensa sobre as eleições europeias de 2019
Sítio Web sobre os resultados das eleições

Neil CORLETT
Chefe do Serviço de Imprensa

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa em português

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/elections-press-kit
https://eleicoes-resultados.eu/

