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Funções principais Áreas úteis e capacidade  

* Máximo (m2) : indica a área máxima 
das superfícies úteis 

Programa 

Hemiciclo Máximo* 7 100 m² 

Hemiciclo Mínimo de 780 lugares para os deputados 
Objetivo : 900 lugares para os deputados 

Tribunas 700 lugares 

Cabinas de interpretação 160 lugares (32 cabinas) 

Bar do Hemiciclo 400 pessoas 

Comissões Máximo* 5 800 m² 

Grande sala das comissões  Mínimo de 350 lugares para os deputados 
Objetivo : 400 lugares para os deputados 

Sala de média dimensão n.º 1 das 
comissões 150 a 200 lugares para os deputados 

Sala de média dimensão n.º 2 das 
comissões 

150 a 200 lugares para os deputados 

Pequena sala n.º 1 das comissões 80 a 120 lugares para os deputados 

Pequena sala n.º 2 das comissões 80 a 120 lugares para os deputados 

  
Objetivo : 1 sala de média dimensão ou 1 sala de 
pequena dimensão suplementar para as comissões 
(área não incluída no total máximo de 5 800 m2) 

Tribunas 320 lugares 

Cabinas de interpretação Mínimo de 96 lugares 

Bar das comissões 300 pessoas 

Trílogo Máximo* 5 200 m² 

Grande sala de reuniões do trílogo 
130 lugares para os deputados 

e 3 salas de «break-out» 
Sala de média dimensão n.º 1 do 
trílogo 80 lugares para os deputados 
e 3 salas de «break-out» 

Sala de média dimensão n.º 2 do 
trílogo 80 lugares para os deputados 
e 3 salas de «break-out» 
Sala de média dimensão n.º 3 do 
trílogo 80 lugares para os deputados 
e 3 salas de «break-out» 
Sala de média dimensão n.º 4 do 
trílogo 80 lugares para os deputados 



  2 

Reabilitação do PHS  Regras do Concurso

e 3 salas de «break-out» 

Sala de média dimensão n.º 5 do 
trílogo Objetivo : 1 sala de média dimensão suplementar 

com 80 lugares para os deputados 
e 3 salas de «break-out» 

Cabinas de interpretação 
Mínimo de 66 lugares 
Objetivo : 78 lugares 

Bar do trílogo 240 pessoas 

Meios de comunicação social Máximo* 4 100 m² 

Áreas de trabalho 130 estações de trabalho 

Sala de conferências de imprensa 120 lugares 

Salas de informação 40 e 20 lugares 
Área dos meios de comunicação 
social no hemiciclo 

1 000 m² 

Cabinas de interpretação 36 lugares 

Bar da imprensa 
No mínimo, incluído no bar do hemiciclo 

Objetivo : Bar da imprensa com capacidade para 
100 pessoas 

Protocolo Máximo* 3 000 m² 

Entrada Protocolar 490 m² 

Salões e salas de reuniões 4 + 2 salões 

Visitantes Máximo* 6 500 m² 

Entrada dos visitantes 500 m² 

Salas de informação 
Mínimo de 5 x 40 pessoas 

Objetivo : 1 sala suplementar com capacidade 
para 40 pessoas 

Bar dos visitantes 200 pessoas 

Tribunas dos visitantes Incluídas no hemiciclo e nas salas de reunião das 
comissões 

Área de atividades dos visitantes 1 600 m² 

Cultura e eventos Máximo* 5 800 m² 

Espaços de uso geral 900 + 350 pessoas 

Áreas de exposição Mínimo de 700 m2 
Objetivo : 1 700 m2 

Restauração Máximo* 5 700 m² 

Restaurante à la carte 100 lugares 

Restaurante self-service 250 + 300 + 350 lugares 

Restaurante VIP e sala de jantar 80 + 15 lugares 

Cozinha central 2 000 refeições 

Estruturas de apoio Máximo* 4 800 m² 

Total das áreas úteis Máximo* 48 000 m² 

 


