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Hemiciclo

Parlamento Europeu
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BÉLGICA

#visitEP
  visitEuropeanParliament
  @visit_EP
  @visit_EP
  hemicycle-visits@ep.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/pt

A estação de comboio Bruxelas-Luxemburgo situa-se sob  
a Esplanade, comligações diretas às estações de caminho  
de ferro Bruxelas-Norte, Bruxelas-Central e Bruxelas-Sul. 
www.belgianrail.be/

O percurso entre o Parlamento Europeu e o centro da cidade 
demora cerca de 30 minutos.

Villo! é o serviço público de aluguer de bicicletas em Bruxelas, 
que lhe permite retirar uma bicicleta de um ponto  
de estacionamento e deixá-la num outro. Existem três pontos 
de estacionamento perto do Parlamento Europeu.

O estacionamento é gratuito e deve ser reservado em linha 
antes da visita. O parque de estacionamento está aberto 
apenas nos dias úteis.

Estação de Bruxelas-Luxemburgo

A pé

De bicicleta

De automóvel

Paragem de autocarro «Luxembourg»

Estações de metro mais próximas

❘ CHEGAR AQUI

O Parlamento Europeu é de fácil acesso através de autocarro, metro e comboio. 
Recomendamos vivamente que utilize os transportes públicos, dado o número 
limitado de lugares de estacionamento na zona.
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SEMINÁRIOS DA JUVENTUDE EUROPEIA
Os Seminários da Juventude Europeia juntam jovens de toda 
a Europa para apresentarem, debaterem e votarem ideias 
relacionadas com temas da atualidade.  

Cada seminário junta grupos de diferentes países, usando uma língua 
comum falada por todos os participantes. Os laboratórios de ideias políti-
cas fornecem aos participantes um espaço para ouvirem e interagirem com 
outros jovens durante este evento com um dia de duração. Os Seminários 
da Juventude Europeia terminam com uma votação final sobre a melhor 
ideia, que é depois debatida com deputados ao Parlamento Europeu.

 16 - 30  20 - 40 por grupo  1 dia 3  DE - EN - FR

Para mais informações: vissem@ep.europa.eu

COLEÇÃO DE ARTE DO  
PARLAMENTO EUROPEU 

A coleção de arte do Parlamento Europeu é um símbolo do 
património cultural diversificado que une a Europa. Foi iniciada 
em 1980 por iniciativa da primeira presidente do Parlamento 
Europeu eleita por sufrágio direto, Simone Veil.  

A coleção inclui 387 objetos de arte moderna, adquiridos com enfoque na 
promoção de artistas jovens e prometedores no início das suas carreiras. 

Durante a sua visita, terá a oportunidade de ver a nossa exposição «Unida 
na diversidade» na área dos visitantes do hemiciclo, que inclui obras 
de arte de todos os Estados-Membros da União Europeia. Pode ver a 
exposição no âmbito de qualquer visita ao hemiciclo.

O hemiciclo é o coração do Parlamento Europeu em Bruxelas e o cenário dos 
mais importantes debates e votações que impulsionam o projeto europeu. 
A câmara permite que os 751 deputados ao Parlamento Europeu se reúnam 
em sessões plenárias onde fazem ouvir a sua voz na União Europeia. 

Uma visita ao hemiciclo é a forma ideal de compreender o importante 
trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu e conhecer em primeira 
mão a sede do maior parlamento transnacional do mundo. Venha e saiba 
como os deputados ao Parlamento Europeu o representam.

Aproveite as nossas oportunidades fotográficas, folhetos informativos  
e até um postal, tudo gratuitamente!

Pode encontrar mais informações sobre as visitas ao Parlamento Europeu 
em linha: 

www.europarl.europa.eu/visiting

        

VISITANTES INDIVIDUAIS
Individualmente, em família e em pequenos grupos, pode visitar 
o hemiciclo e explorá-lo ao seu próprio ritmo. 

Pode escolher entre:
 ■ uma visita individual com um guia multimédia

 Visite o hemiciclo ao seu próprio ritmo com um guia multimédia pessoal. 
A visita leva-o à galeria pública do hemiciclo, explicando o trabalho 
desenvolvido pelo Parlamento Europeu e a forma como este o representa.

 ■ uma visita individual com uma sessão de informação sobre a vida 
parlamentar por um funcionário

 Aproveite uma visita mais personalizada com uma sessão de informação 
no hemiciclo sobre o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu. 
Um dos nossos guias conduzirá um debate interativo em inglês ou 
francês e responderá a todas as suas perguntas.

 ■ uma visita individual durante uma sessão plenária (por favor, 
verifique as datas no sítio Web)

 Aproveite a oportunidade de assistir a debates e votações no Parlamento 
Europeu a partir da galeria pública durante uma sessão plenária em Bruxelas.

 0 - 99  <10  60 minutos  línguas da UE

Crianças com idade inferior a 14 anos devem ser acompanhadas por um adulto

Horário de funcionamento
Os visitantes individuais não precisam de reservar com antecedência, 
mas devem apresentar um documento de identificação 

Horário de inverno (setembro-junho)
Visitas: Seg. - Qui. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Sex.  09.00, 10.00, 11.00   |   Sáb. - Dom. Encerrado

Sessões de informação: Seg. 11.00 e 15.00

Horário de verão (julho-agosto)

Visits: Seg. - Qui. 09.00 - 16.00 
Sex. 09.00 - 12.00   |   Sáb. - Dom. Encerrado

Sessões de informação: Seg. - Qui. 11.00 e 15.00    |   Sex. 11.00

Para mais informações: http://www.europarl.europa.eu/visiting/ 

Disponibilidade: segunda a sexta-feira
Reserva prévia: não disponível

VISITAS DE GRUPO

Os grupos podem visitar a galeria pública do hemiciclo e conhecer 
em primeira mão o plenário do Parlamento Europeu.  

Uma visita de grupo inclui:

 ■ uma apresentação interativa, conduzida por um dos nossos oradores 
sobre o que o Parlamento Europeu faz pelos cidadãos, que pode ser 
adaptada aos interesses específicos do grupo;

 ■ a oportunidade de ver o hemiciclo de perto na galeria pública; 

 ■ a oportunidade de assistir a debates e votações a partir da galeria pública 
durante as sessões plenárias, sujeita à disponibilidade de lugares.

 0 - 99  10 - 100  1½ - 3 horas  línguas da UE

Para marcar uma visita de grupo ao hemiciclo do Parlamento Europeu, 
por favor consulte o sítio Web das visitas em:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/   

Disponibilidade: segunda a sexta-feira
Reserva prévia: mínimo 8 semanas


