
1

3

4

5
2

6

Belliardstraat

A Estação Europa é o local perfeito para iniciar a sua visita 
ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Situada na antiga 
bilheteira da estação de comboios Bruxelas-Luxemburgo, a 
Estação Europa pode guiá-lo através de tudo o que há para 
descobrir no campus e em Bruxelas.

Os nossos prestáveis colaboradores estão prontos a dar-
lhe as indicações certas, mas poderá também descobrir o 
Parlamento Europeu por conta própria: explore o campus 
com um modelo de realidade aumentada, mergulhe no 
passado nos ecrãs táteis ou veja o campus crescer através de 
pequenos dioramas.

EP Spotter é uma nova aplicação que o ajudará a explorar e 
descobrir o espaço do Parlamento Europeu. Dos pormenores 
arquitetónicos ao contexto político, o EP Spotter utiliza o 
GPS/geolocalização no seu smartphone para o orientar à 
volta do Parlamento Europeu e dizer-lhe um pouco mais 
sobre este, os seus edifícios, as personalidades que lhes dão 
o nome e a História da zona.

Se quiser descobrir o que há para ver, descarregue o 
EP Spotter da Apple App Store ou do Google Play! (De 
momento, apenas disponível em inglês.)

Celebrando os valores e as conquistas do sindicato 
Solidariedade fundado por trabalhadores polacos em 1980, 
a Esplanade Solidarność 1980 – com a Ágora Simone Veil no 
seu centro – delimita o espaço do Parlamento Europeu e liga 
os respetivos edifícios à Place du Luxembourg, à estação de 
comboios Bruxelas-Luxemburgo e ao Parque Léopold.

A Esplanade acolhe mais de 40 eventos públicos por ano, 
organizados pelas instituições europeias e por outras 
entidades. 

Situada no edifício Paul-Henri Spaak, que acolhe o Hemiciclo, 
A Entrada Protocolar é o local onde o Parlamento Europeu 
recebe os VIP, nomeadamente presidentes, primeiros-
ministros e até atores famosos. Pessoas de grande relevo e 
dignitários visitam regularmente o Parlamento Europeu e 
esta entrada proporciona aos visitantes a oportunidade de 
os ver a caminho de debates sobre as questões da ordem do 
dia ou a regressar dos mesmos. 

A entrada localiza-se no n.º 60 da rua Wiertz e é o endereço 
oficial do Parlamento Europeu, razão pela qual o seu GPS o 
conduziu até aqui!

Fazer uma visita ao Hemiciclo é uma ótima forma de 
compreender os aspetos básicos do Parlamento Europeu. 
Terá a oportunidade de se submergir no ambiente 
parlamentar e de apreciar a vasta coleção de arte do 
Parlamento Europeu e, se nos visitar durante uma sessão 
plenária, pode inclusivamente assistir a um debate ou a uma 
votação importante.

Os visitantes individuais podem partir à descoberta do 
Parlamento Europeu com a ajuda de um guia audiovisual 
multilingue. A visita dura 30 minutos e não é necessário 
reservar com antecedência.

Segunda – Quinta: 09:00-16:00

Sexta: 09:00-12:00 

Sábado – Domingo: encerrado

Durante os meses de julho e agosto existem mais 
visitas à sua disposição.

Segunda:  13h00 – 18h00 

Terça – Sexta:  9h00 – 18h00

Sábado – Domingo:  10h00 – 18h00

Última entrada: 30 minutos antes do encerramento.

Horários das visitas

Horário de funcionamento

Bem-vindos ao Parlamento Europeu, o coração da 
democracia na União Europeia (UE), que representa 500 
milhões de pessoas. A sede oficial do Parlamento Europeu 
está localizada em Estrasburgo, na França, mas muito do 
seu trabalho tem lugar em Bruxelas. Há muito para ver e 

explorar: desde as visitas ao Hemiciclo até ao moderno 
centro de visitantes que é uma das principais atrações de 
Bruxelas. Tudo foi concebido para mostrar o Parlamento 
Europeu, o seu funcionamento e o que faz pelos cidadãos 
da UE. Conhecer o passado mais distante da Europa é 

essencial para compreender a UE de hoje e a Casa da 
História Europeia proporciona uma perspetiva única da 
história partilhada da Europa. Todas as atividades são 
completamente gratuitas e a maioria está disponível em 
cada uma das 24 línguas oficiais da UE.
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CENTRO DE ACOLHIMENTO 
ESTAÇÃO EUROPA

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

ENTRADA PROTOCOLAR

VISITAS AO HEMICICLO

O nosso pessoal encontra-se igualmente disponível para 
responder às perguntas dos visitantes e fornecer informação 
mais personalizada. Sessões de informação têm lugar às 
segundas-feiras, às 11h e às 15h, e são realizadas em inglês 
ou francês (podem ser oferecidas sessões noutras línguas se 
disponíveis). Nos meses de julho e agosto, existem horários 
adicionais. Consulte o nosso sítio web. 

Os grupos são igualmente bem-vindos e podem conhecer 
o Parlamento Europeu com a ajuda de um dos nossos
oradores. As visitas podem mesmo incluir um debate com
um deputado ao Parlamento Europeu. É necessário reservar
com antecedência; consulte o nosso sítio web para mais
informações e horários.

O PARLAMENTO EUROPEU
VENHA E PARTICIPE

Venha conhecer o Parlamento Europeu de forma 
completamente diferente no inovador Parlamentarium, 
situado no edifício Willy Brandt. 

Através de expositores multimédia, dinâmicos e interativos, 
e  com a ajuda de um guia audiovisual pessoal, adultos 
e crianças podem descobrir o que é a democracia europeia de 
uma maneira nova e refrescante. Um extraordinário cinema 
de 360° coloca-o no centro dos acontecimentos do Parlamento 
Europeu, mostrando como os seus deputados o representam. 
Faça depois uma viagem virtual através da Europa utilizando 
o nosso mapa interativo para testemunhar o impacto que
a UE tem em cada um dos Estados-Membros ou sente-se
confortavelmente num sofá para ouvir as histórias de pessoas 
de toda a Europa sobre a forma como a UE tocou as suas vidas. 

Uma visita ao Parlamentarium dura normalmente cerca de 
90 minutos, havendo percursos mais curtos de uma hora para 
famílias e grupos escolares – basta procurar o Jogo da Luna ou 
o Concurso de Talentos Intergaláctico.

As instalações, que incluem um café e uma loja de 
recordações, são plenamente acessíveis a pessoas com 
necessidades especiais. 

Horário de funcionamento

Seg. - Sex.: 09h00 - 18h00

Sáb. - Dom.: 10h00 - 18h00

A Casa da História Europeia oferece aos visitantes de todas as 
idades a oportunidade de ver a História do nosso continente 
a partir de várias perspetivas e de refletir sobre o que essas 
diferentes histórias representam hoje para nós. O museu 
apresenta exposições, eventos e uma coleção concebida para 
criar um repositório da memória europeia partilhada.

Existem também recursos adaptados para as escolas e as 
famílias. Para grupos com mais de 10 pessoas é necessário 
reservar com antecedência. Poderá consultar o sítio Web do 
museu para mais informações. 

As instalações do museu dispõem de um café, de uma loja 
de recordações e de vestiário. Estes espaços, bem como os 
materiais, foram concebidos de modo a ser inteiramente 
acessíveis às pessoas com necessidades especiais. 

Segunda:  13h00 – 18h00 

Terça – Sexta:  9h00 – 18h00

Sábado – Domingo:  10h00 – 18h00

Última entrada: 30 minutos antes do encerramento.

Horário de funcionamento

4 CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA
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Visitas ao Hemiciclo

Estação Europa

Casa da História Europeia

Entrada Protocolar

Parlamentarium
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União Europeia

Conselho da

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Para visitas

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/pt

 facebook.com/visitEuropeanParliament/
 #visitEP 

Para outras perguntas relacionadas 
com o Parlamento Europeu

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i INFORMAÇÃO 
DE CONTACTO GERAL

O Parlamento Europeu é facilmente acessível através de 
autocarro, metro e comboio. Recomendamos vivamente 
que utilize os transportes públicos, uma vez que o 
estacionamento na zona é limitado.

Estações de metro mais próximas

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Paragens de autocarro junto ao Parlamento Europeu

2112

27 38 80 9522 34 64

Comboios para a estação Bruxelas-Luxemburgo

A estação Bruxelas-Luxemburgo situa-se por baixo da 
Esplanade.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

A pé: 

O percurso entre o Parlamento Europeu e o centro da 
cidade demora cerca de 20 minutos.

De bicicleta

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.

CHEGAR AQUI

Ao circular entre os edifícios do Parlamento Europeu, 
poderá reparar que estes têm nomes de figuras 
proeminentes da política e da História europeias. Estas 
pessoas contribuíram de forma significativa para a 
construção da União Europeia como a conhecemos hoje: 

? QUEM SÃO?
ALTIERO SPINELLI

O político italiano Altiero Spinelli é 
também considerado como um dos 
pais fundadores da UE e foi uma im-
portante fonte de inspiração para 
o seu reforço nas décadas de 1980 
e 1990. Desempenhou funções 
como membro da Comissão Euro-
peia durante 6 anos, desde 1970, e 
como deputado ao Parlamento Eu-
ropeu durante 10 anos, desde 1976.

SIMONE VEIL

Simone Veil é uma política fran-
cesa que contribuiu de forma signifi-
cativa para os direitos e a igualdade 
das mulheres. Em 1979, foi a primei-
ra Presidente eleita do Parlamento 
Europeu na sequência das primeiras 
eleições diretas em toda a Comuni-
dade Europeia.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, o primeiro Chan-
celer da Alemanha após a Segunda 
Guerra Mundial, tornou possível a 
reconciliação entre a França e a Ale-
manha, abrindo o caminho para 
uma integração europeia mais am-
pla. Adenauer é considerado como 
um dos pais fundadores da UE. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall foi o Primeiro-Ministro 
da Hungria eleito nas primeiras elei-
ções legislativas após a queda do 
comunismo. Orientou o país na dire-
ção da União Europeia e defendeu a 
ideia de uma Europa unida. 

PAUL-HENRI SPAAK

Na qualidade de Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e de Primeiro-Ministro da 
Bélgica, Paul-Henri Spaak foi essencial 
para a criação da união do Benelux e 
para a elaboração dos tratados de 
Roma, os quais estabelecem as dispo-
sições iniciais que instituíram a UE. A 
sua visão da cooperação europeia fez 
dele uma das pessoas que mais contri-
buiu para a fase inicial da UE e é consi-

derado como um dos seus pais fundadores. 

WILLY BRANDT

Willy Brandt foi o quarto Chanceler da 
Alemanha. Foi-lhe atribuído o Prémio 
Nobel da Paz pelo seu trabalho em prol 
da melhoria das relações com a Alema-
nha Oriental, a Polónia e a União So-
viética. Brandt foi deputado ao Parla-
mento Europeu de 1979 a 1982.

➜ Entrada para o campus do Parlamento Europeu
➜ Estações de metro mais próximas
➜ Instituições Europeias
➜ Centro da cidade
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