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PARLAMENTARIUM
Centro de visitantes 

do Parlamento Europeu
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VISITAS AO HEMICICLO
O coração 

do Parlamento Europeu
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CASA DA HISTÓRIA 
EUROPEIA
Um local para 

a memória europeia
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CAMINHO DA 
LIBERDADE SAKHAROV
Dedicado aos defensores 

da liberdade de pensamento

5

JARDIM 
DOS CIDADÃOS
Um oásis impregnado 

de história e cultura

 visit@europarl.europa.eu

 europarl.europa.eu/visiting

 visitEuropeanParliament

  @visit_EP
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Bem-vindos ao

PARLAMENTO

EUROPEU
Bem-vindos ao Parlamento Europeu, o coração da democracia na União Europeia, que representa 450 milhões 
de pessoas. A sede oficial do Parlamento Europeu situa-se em Estrasburgo (França), mas uma boa parte das 
suas atividades realiza-se em Bruxelas. 

Há muito para ver. A visita ao hemiciclo ou ao centro de visitantes Parlamentarium permite perceber como 
funciona o Parlamento Europeu e o que faz pelos cidadãos da União Europeia. 

Compreender o passado mais distante da Europa é essencial para compreender a União Europeia de hoje 
e a Casa da História Europeia proporciona uma perspetiva única da história partilhada da Europa. 

Todas as atividades são gratuitas e a maioria está disponível em cada uma das 24 línguas oficiais da União 
Europeia. Os pormenores sobre todas as atividades estão à sua disposição no sítio Web do Parlamento Europeu 
dedicado aos visitantes.

O Parlamento Europeu
Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 — 1050 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

90 minutos

Venha conhecer o 

PARLAMENTARIUM
Venha conhecer o Parlamento Europeu de forma completamente diferente no inovador Parlamentarium.

Adultos e crianças podem descobrir a democracia europeia através de um conjunto de dispositivos 
dinâmicos multimédia, com a ajuda de um guia audiovisual pessoal.

Veja como os deputados ao Parlamento Europeu o representam num extraordinário cinema de 360°. Viaje 
pela Europa num mapa interativo gigante e veja o impacto da União Europeia em cada Estado-Membro 
ou então escute pessoas de toda a Europa a partilhar as suas histórias sobre como a União Europeia toca 
as suas vidas.

Os grupos podem transformar-se num deputado ao Parlamento Europeu num jogo de simulação. Os 
jogadores tomarão decisões difíceis à medida que negoceiam legislação com impacto em milhões de 
pessoas em toda a Europa. Reserva prévia apenas por correio eletrónico. 

Reserva para o jogo de simulação → parlamentarium@europarl.europa.eu 

Segunda-feira  13h00-18h00

De terça a sexta-feira 9h00-18h00

Sábado e domingo 10h00-18h00

Última entrada: 30 minutos antes do encerramento. Encerrado em 1 de janeiro, 
1 de maio, 1 de novembro e 24, 25 e 31 de dezembro.

Última entrada: 30 minutos antes do encerramento. Encerrado em 1 de janeiro, 
1 de maio, 1 de novembro e 24, 25, 31 de dezembro.

Descubra o

HEMICICLO
Uma visita ao Hemiciclo é uma ótima forma de entender o funcionamento do Parlamento Europeu. 
Desfrute do ambiente parlamentar, veja como trabalham os deputados ao Parlamento Europeu e, se 
a sua visita coincidir com uma sessão plenária, assista aos debates sobre legislação europeia. 

As pessoas a título individual visitam ao seu próprio ritmo com uma guia audiovisual multilingue. 
Os oradores permitem obter uma explicação mais aprofundada nas sessões semanais (seg., às 11h00 
e 15h00, em inglês ou francês; se houver disponibilidade, poderão realizar-se noutras línguas; sessões 
adicionais durante o verão). Não é necessário reservar previamente.

Os grupos são acolhidos no Parlamento Europeu pelo nosso pessoal, em todas as línguas da União 
Europeia. O programa adaptado inclui uma visita ao Hemiciclo, bem como uma sessão interativa e 
genérica. É necessário reservar em linha com três meses de antecedência. Poderão ser abordados 
temas específicos se indicados na reserva. 

Informações e reservas para grupos → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minutos

Visitas individuais com guia audiovisual 

De segunda a quinta-feira 9h00-16h00

Sexta-feira 9h00-12h00

Sábado e domingo Encerrado

Consulte as datas de encerramento do Hemiciclo no sítio Web.
Visita individual → 60 minutos Visita de grupo → 90 minutos

O que lhe vem à cabeça quando pensa na história europeia? Um acontecimento? Uma personalidade? 
Um local? Ou algo completamente diferente? 

A Casa da História Europeia mostra aos visitantes a história da Europa de diferentes perspetivas. 
O museu é acessível a todos: aos que têm um leve interesse e aos apaixonados por história. 

Exposições, eventos e uma coleção permanente constituem um repositório da memória europeia 
partilhada. Enquanto espaço de aprendizagem para exploração, envolvimento e diversão, a Casa 
da História Europeia é um recurso valioso para se confrontar com o passado, o presente e o futuro 
do continente.

Segunda-feira 13h00-18h00

De terça a sexta-feira 9h00-18h00

Sábado e domingo 10h00-18h00

Informações e reservas para grupos → www.historia-europa.ep.eu
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A CASA DA HISTÓRIA 

EUROPEIA

PRÁTICAS
INFORMAÇÕES

Gratuito Orador do 
Parlamento

Guia áudio24 línguas 
da UE

Acessível a 
cadeiras de rodas

Balcão de 
informações

Elevador

Duração da visitaCafetaria Restaurante

Exigido 
documento de 
identificação

Sanitários

Wi-fi gratuito

Horário 
de abertura

Serviços para pessoas 
com deficiência visual 

ou auditiva

Loja de 
recordações
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CENTRAL B-LUXEMBOURG
MIDI

A Estação Europa é o local perfeito para iniciar a sua visita ao Parlamento Europeu em 
Bruxelas. Instalada no edifício original da estação de comboios Bruxelas-Luxemburgo, a 
Estação Europa irá orientá-lo por entre tudo o que há para explorar no campus. 
Veja o Parlamento Europeu ganhar vida com um modelo de realidade aumentada do 

campus ou aumente o seu conhecimento sobre como a União Europeia afeta a sua região e a sua vida nas 
mesas com ecrãs táteis e muito mais.

Encerrado em 1 de janeiro, 1 de maio, 1 de novembro e 24, 25 
e 31 de dezembro.

Para mais informações → visit@ep.europa.eu

De segunda a sexta-feira 9h00-18h00

Sábado e domingo 10h00-18h00

ORGANIZAR
A VISITA À ESTAÇÃO EUROPA

Não perca durante a sua visita

Caminho da Liberdade Sakharov — saiba mais sobre o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. 
Jardim dos Cidadãos — faça uma pausa durante a sua visita num oásis impregnado de história e cultura. 
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