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Formato da reunião 

Em virtude das atuais restrições decorrentes da pandemia COVID-19, a Conferência 

Interparlamentar sobre Desenvolvimento rural, Agricultura e Coesão Territorial realizar-se-á 

remotamente, por videoconferência. 

 

Inscrição 

As inscrições para as reuniões a realizar no âmbito da dimensão parlamentar da Presidência 

Portuguesa do Conselho da UE serão realizadas através de um sistema de inscrição online. 

Queira por favor inscrever-se através da hiperligação fornecida no e-mail que receberá com o 

convite para a reunião. 

 

Solicita-se a cada participante que se inscreva, através do formulário de inscrição online, até 07 

de junho de 2021. 

 

Informação relativa à videoconferência  

 

   

       

 

A reunião será realizada com recurso à plataforma de videoconferência e interpretação remota 

Interactio. Para aceder à conferência não é necessária a instalação prévia de qualquer software. 

Utilize por favor a versão mais recente do Google Chrome ou Microsoft Edge para garantir a 

funcionalidade máxima de conexão. 

A qualidade técnica da videoconferência depende em grande medida dos dispositivos 

utilizados, bem como de uma ligação estável, por cabo, à Internet. Importa salientar que a 

interpretação adequada da sua intervenção dependerá destes dois fatores. 

 

Por conseguinte, solicitamos que aceda à videoconferência a partir de 
uma sala equipada com tecnologia adequada e ligação por cabo, por 
exemplo, no seu Parlamento. Caso tal não seja possível e deseje intervir, 
recomendamos veementemente que utilize auscultadores com 
microfone incorporado.  
Usar da palavra com recurso a outros dispositivos pode comprometer a 
transmissão e interpretação, claras e sem interferências, da sua 
intervenção. 

 

Para garantir que a ligação e os dispositivos de áudio e vídeo estão operacionais, quando aceder 

à plataforma Interactio deve permitir ao browser a utilização dos dispositivos de comunicação 

(microfone e câmara). Recomenda-se, também, a execução do teste de verificação de sistema 

providenciado ao aceder à plataforma Interactio. 
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Em caso de dificuldade de acesso à reunião sugere-se que o primeiro contacto técnico seja 

realizado junto do departamento de informática do seu Parlamento para verificação de 

questões relacionadas com a rede e com o PC. Se a dificuldade persistir, deverá usar os 

contactos técnicos da organização da Conferência indicados no final deste documento. 

A plataforma distingue os participantes ativos - com possibilidade de pedir a palavra e intervir 

na reunião -, dos espectadores - que acompanham a reunião, sem, porém, poder intervir. Os 

Deputados devem utilizar a ligação Participant. Os funcionários e outros convidados devem 

utilizar a ligação Viewer. 

Ao aceder à plataforma, assegure-se de que preenche o seu primeiro e último nome como 

figura na lista de participantes. Caso esteja no Parlamento e partilhe a ligação com outros 

membros da sua delegação, solicitamos que utilize um código de duas letras/abreviatura do país 

(em inglês) como primeiro nome e delegation como último nome (ex. PT delegation). 

No dia 15 de junho de 2021, entre as 11h00 e as 13h00 (CET) – entre as 10h00 e as 12h00 

(hora de Lisboa) –, será organizado um teste de acesso e utilização da plataforma Interactio. 

Receberá as coordenadas de acesso a este teste por email. Este teste deve ser realizado nas 

condições que utilizará no dia da conferência (local, ligação à Internet, dispositivos utilizados, 

etc.). Poderá aceder ao teste em qualquer momento durante o intervalo horário acima 

mencionado. 

No dia da reunião aceda, por favor, à ligação da reunião 45 minutos antes do início dos 

trabalhos. Tal proporcionará tempo suficiente para resolver quaisquer problemas técnicos de 

última hora. 

Transmissão online da videoconferência  

A videoconferência será transmitida em direto em https://parleu2021.parlamento.pt e será 

posteriormente disponibilizada no canal de YouTube e no perfil de Facebook ParlEU2021. 

 

Línguas / Interpretação 

Durante a reunião será disponibilizada interpretação simultânea em inglês, francês e 

português. Para ouvir a interpretação na língua que prefere, clique no botão Audio Channel 

Selector.  

 

Informamos que, em formato de partilha de custos, é possível disponibilizar um número adicional 

de canais de interpretação Interactio, às delegações que desejem contratar os seus próprios 

intérpretes para apoio remoto. Queira por favor informar os organizadores da necessidade de 

canais de interpretação adicionais, o mais tardar até 07 de junho de 2021. 

 

Pedidos de uso da palavra   

As restrições técnicas inerentes às reuniões por videoconferência dificultam a gestão de um 

número elevado de pedidos espontâneos para o uso da palavra durante a reunião. Por 

conseguinte, convidamo-lo(a) a realizar a sua pré-inscrição para usar da palavra, através do 

preenchimento do formulário de inscrição online ou pelo envio de um e-mail para 

RuralDevelopment2021@ar.parlamento.pt (até 7 de junho) com a seguinte informação: 

o O seu nome 

o O(s) ponto(s) da agenda nos quais gostaria de intervir 

o O idioma em que pretende intervir 

https://parleu2021.parlamento.pt/
mailto:RuralDevelopment2021@ar.parlamento.pt
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Dependendo do número de pré-inscrições e a fim de encorajar o dinamismo dos debates, 

também poderá manifestar a sua intenção de intervir no início das intervenções dos oradores 

convidados, através do envio de uma mensagem no “Chat” da plataforma Interactio. Os pedidos 

de uso da palavra devem conter a seguinte informação: 

o O nome de quem deseja intervir 

o O seu Parlamento/Câmara 

o O código de duas letras/abreviatura do seu país 

o O idioma em que pretende intervir 

 (ex. Silva, Assembleia da República, PT, EN) 

Em princípio, os participantes poderão intervir pela ordem de chegada dos seus pedidos de 

intervenção. Com vista a fazer cumprir os horários previstos no programa da Conferência, não 

podemos garantir a satisfação de todos os pedidos de intervenção. 

 

Usar da palavra 

1. Quando for chamado a intervir, pressione o botão «RAISE HAND». 

2. Aguarde que o botão «SPEAK» pulse a cor azul. 

3. Pressione o botão «SPEAK», quando pulsar a cor azul, para ativar o microfone.  

4. O botão «SPEAK» ficará vermelho. Tal significa que está a transmitir EM DIRETO e 

poderá iniciar a sua intervenção.  

5. Pressione o botão «SPEAK» novamente após terminar a sua intervenção, para 

desativar o seu microfone. 

 

Documentos da conferência 

Os documentos da conferência são enviados por e-mail, encontrando-se também 
disponibilizados em: https://parleu2021.parlamento.pt. 
 

Política de privacidade 
Ao inscrever-se como participante na conferência, concorda com a transferência do direito de 

utilização ilimitado e não exclusivo da sua intervenção e/ou das suas declarações, a par de 

quaisquer fotografias ou vídeos registados durante a Conferência, para a República Portuguesa, 

representada pelo Parlamento Português. O que inclui o direito transmissível a copiar, 

disseminar, enviar, reproduzir e publicar em qualquer formato, incluindo a sua utilização de forma 

editada. 

Contactos 

Email: RuralDevelopment2021@ar.parlamento.pt 
Site: https://parleu2021.parlamento.pt 
 

Assistência técnica (tel. e WhatsApp): +351 910254167 / +351 910410323 
(Disponível 1 hora antes e durante a Conferência)  

https://parleu2021.parlamento.pt/
mailto:RuralDevelopment2021@ar.parlamento.pt
https://parleu2021.parlamento.pt/

