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1. INFORMAÇÕES, SERVIÇOS AOS JORNALISTAS E ACESSO À SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ

1.1 Briefings e Coletivas de Imprensa 

A Sala de Imprensa da Santa Sé acolherá, na Sala "João Paulo II", alguns briefings e coletivas para jornalistas credenciados com a 
presença de Padres Sinodais e outros participantes do Sínodo. Salvo indicação contrária, haverá briefings diariamente durante o 
período sinodal, às 13h30, exceto aos domingos. 
Nas coletivas e briefings será assegurada a tradução simultânea em italiano, inglês, francês, espanhol, alemão e português. 

No final deste documento encontra-se um calendário com a indicação das datas e horários dos eventos sinodais. Note-se que tais 
datas e horários são provisórios: eventuais alterações serão comunicadas com tempestividade mediante anúncio no quadro de avisos 
da "Sala Joaquín Navarro-Valls" da Sala de Imprensa, no Boletim, no Sistema de Credenciamento on-line 
(press.vatican.va/accreditamenti) ou em atualizações sucessivas deste documento. 

1.2 Participação de jornalistas "credenciados à distância" em Briefings e Coletivas de Imprensa 

Um sistema telemático permitirá realizar perguntas aos hóspedes durante os briefings e as coletivas de imprensa. Este serviço será 
reservado exclusivamente aos jornalistas com "credenciamento temporário à distância" (ver pontos 3.4 e 3.5). 

1.3 Contatos com os Padres Sinodais 

Será possível enviar pedidos ou comunicações aos Padres Sinodais e outros participantes através da Secretaria do Sínodo, escrevendo 

ao e-mail sinodo@salastampa.va 

1.4 Espaço para entrevistas aos Padres Sinodais 

De 6 a 27 de outubro, de segunda-feira a sábado (12h30-16h30), haverá um espaço disponível no Instituto Maria Santissima Bambina, 

Via Paolo VI, 21, para realizar entrevistas concordadas. 

Informações e reservas: sinodo@salastampa.va. 

1.5 Área de trabalho e horários 

A Sala "Joaquín Navarro-Valls" da Sala de Imprensa da Santa Sé estarão à disposição alguns PCs e conexão à rede WIFI. A rede comum 

não suporta o envio de arquivos grandes. Caso o necessite, entre em contato com o Departamento de Operações de Mídia e 

Credenciamento. 

Horário de abertura (provisório)         

De segunda a sexta-feira:            09h00 - 17h00      Sábado 26 de outubro:  09h00 - 21h00 

Aos sábados:  09h00 - 15h00      Domingos 06, 13, 20 e 27 de outubro: 09h00 - 13h00            

O Departamento de Operações de Mídia e Credenciamento da Sala de Imprensa da Santa Sé (na entrada da Sala de Imprensa à direita) 

estará aberto no seguinte horário: 

De segunda a sábado: 11h00 - 14h00 

mailto:sinodo@salastampa.va
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1.6 Streaming e transmissões TV ao vivo 

De 6 a 27 de outubro, no site www.vaticannews.va, serão transmitidos ao vivo os briefings e coletivas de imprensa agendados na Sala 

de Imprensa da Santa Sé e os eventos públicos relacionados ao Sínodo. Para transmissões ao vivo em ‘broadcast’, Vatican Media 

cuidará da distribuição do sinal. Para mais informações escreva para: vaticanmedia@spc.va  

 

2. PRESENÇA DE JORNALISTAS E OPERADORES DE MÍDIA CREDENCIADOS DURANTE AS CERIMÔNIAS 
 

2.1 Basílica de São Pedro 

- Santa Missa de abertura da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica 

Domingo, 6 de outubro, 10h00, Basílica de São Pedro 

- Santa Missa de encerramento da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica 

Domingo, 27 de outubro, 10h00, Basílica de São Pedro 
 

 
 

2.2 Praça São Pedro 

- Santa Missa e Canonização dos Beatos John Henry Newman, Josephine Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Dulce 

Lopes Pontes, Margarita Bays. 

Domingo, 13 de outubro, 10h15, Praça São Pedro  

- Santa Missa do Dia Mundial das Missões 

Domingo, 20 de outubro, 10h15, Praça São Pedro 

 

Acesso: 
Todos os jornalistas e operadores de mídia credenciados para o evento terão acesso à Sala de Imprensa da Santa Sé e ao espaço para 
a imprensa no terraço do ‘Braccio di Carlo Magno’ da Colunata da Praça São Pedro. 
Os operadores de mídia com credenciamento FOTO ORDINÁRIO poderão acessar, como de costume, à área dedicada no adro da 
Praça São Pedro para o início da celebração. 
Acesso único à área da Praça São Pedro pelo final da colunata esquerda (veja mapa anexo, fig. 1, foto 4) a partir das 08h00. 
 
Antes das celebrações:  
Antes das celebrações, todos os jornalistas e operadores de mídia VIDEO e FOTO poderão fazer stand-up e efetuar vídeos e fotografias 
(não entrevistas) na Praça São Pedro, até 45 minutos antes do início das celebrações. Em seguida, todos devem se dirigir ao espaço 
para a imprensa no terraço do ‘Braccio di Carlo Magno’ (credenciamento FOTO temporário e credenciamento VÍDEO temporário ou 
ordinário) ou ao ponto de encontro sob a estátua de São Pedro (credenciamento FOTO ordinário). 
 
Durante as celebrações:  
Durante as celebrações, efetuar vídeos e fotografias será permitido exclusivamente a partir do terraço do ‘Braccio di Carlo Magno’.  

 

 

 

Acesso:  

A partir das 08h30min, todos os jornalistas e operadores de mídia credenciados para o evento se reúnem em um ponto de encontro 
na área em frente à Sala Paulo VI acessível pelo Ingresso Petriano (veja mapa anexo, fig. 1).  

Os jornalistas e operadores de mídia serão então acompanhados pelo pessoal responsável aos Tribunas de Imprensa dedicados no 
interior da Basílica (ver mapa anexo, fig. 2). Depois de 9h30, o ingresso não será mais permitido.  

Os espaços para a imprensa credenciada na Basílica são reservados preferencialmente aos operadores audiovisuais (foto, vídeo e 
áudio) com credenciamento ORDINÁRIO, seguidos pelos operadores audiovisuais (foto, vídeo e áudio) com credenciamento 
TEMPORÁRIO, e depois a todos os outros. Aqueles que não terão acesso poderão acompanhar a celebração através de telões na Sala 
de Imprensa da Santa Sé. 

Filmagens dentro da Basílica:  

Durante as cerimônias, são autorizadas filmagens e fotografias (não entrevistas e stand-up), mas exclusivamente a partir dos espaços 

dedicados. 

 

Depois das celebrações: 

Após as celebrações, são autorizadas filmagens, fotografias e stand-up (não entrevistas) na Praça de São Pedro, mas não na Basílica. 

Filmagens ao vivo:  

Dentro da Basílica não é permitido efetuar filmagens ao vivo com câmeras digitais e analógicas equipadas com sistemas rádio ou 

wireless, nem transmitir de forma alguma eventos ao vivo. 
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2.3 Oração de abertura das Congregações Gerais 

Jornalistas e operadores de mídia credenciados terão acesso em pequenos grupos à Sala Sinodal para a Oração de abertura das 
Congregações Gerais da manhã e da tarde. 
 

 
 

3. CREDENCIAMENTO DE JORNALISTAS E OPERADORES DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO  
 

3.1 Credenciamento ORDINÁRIO 

O pedido de credenciamento e participação em eventos se mantém inalterado para jornalistas e operadores de meios de comunicação 
que possuem credenciamento ORDINÁRIO e é gerido através do Sistema de Credenciamento on-line em 
press.vatican.va/accreditamenti. 
 

3.2 Credenciamento TEMPORÁRIO 

Os pedidos de credenciamento TEMPORÁRIO devem ser feitos exclusivamente através do Sistema de Credenciamento on-line em 
press.vatican.va/accreditamenti.  
Uma vez criada a conta, será necessário selecionar no calendário todos os eventos aos quais se deseja participar.   
Você será solicitado a carregar uma foto, um documento de identidade e uma carta-pedido do Diretor do meio de comunicação que 
representa, em que se certifica o compromisso de respeitar as normas éticas da profissão jornalística e, em particular, as relativas ao 
embargo. 
Por favor, selecione apenas os eventos dos quais deseja participar. Caso não possa comparecer a um evento solicitado, retire sua 
participação clicando no botão apropriado em seu perfil de usuário no Sistema de Credenciamento.  
O prazo para a apresentação dos pedidos de credenciamento é sempre de 48 horas antes do evento em que se pretende participar.  
Os pedidos de credenciamento incompletos ou recebidos após o prazo indicado não serão considerados. 
 

3.3 Validez do Credenciamento TEMPORÁRIO 

O credenciamento TEMPORÁRIO dará acesso à Sala de Imprensa da Santa Sé na Via della Conciliazione, 54, e aos eventos que ali se 

realizarão entre os dias 3 e 27 de outubro de 2019, de acordo com o horário de funcionamento.  

Também dará acesso à documentação prevista, a briefings e coletivas de imprensa e a todos os eventos para os quais foi solicitada - 
e aprovada - a participação. 
 

3.4 Credenciamento TEMPORÁRIO à DISTÂNCIA (apenas redatores/operadores de rádio e correspondentes de TV) 

Os pedidos de credenciamento TEMPORÁRIO à DISTÂNCIA devem ser feitos exclusivamente através do Sistema de credenciamento 
on-line, no endereço press.vatican.va/accreditamenti.  
Uma vez criada a conta, selecione no calendário o evento “CREDENCIAMENTO TEMPORÁRIO À DISTÂNCIA  SÍNODO AMAZÔNICO”. 
Você será solicitado a carregar uma foto, um documento de identidade e uma carta-pedido do Diretor do meio de comunicação que 
representa, em que se certifica o compromisso de respeitar as normas éticas da profissão jornalística e, em particular, as relativas ao 
embargo. 
O prazo para a apresentação dos pedidos de credenciamento é sempre de 48 horas antes do evento em que se pretende participar.  
Os pedidos de credenciamento incompletos ou recebidos após o prazo indicado não serão considerados. 
 
 
 

 

Depois das celebrações:  
Após as celebrações será permitido fazer stand-ups e filmagens de vídeo e fotos (não entrevistas) na Praça São Pedro. 
 
Filmagens ao vivo:  
Em toda a área da Praça São Pedro não é permitido efetuar filmagens ao vivo com câmeras digitais e analógicas equipadas com 
sistemas rádio ou wireless, nem transmitir de forma alguma eventos ao vivo. 

Como fazer o pedido: 

Os pedidos para participar da Oração devem ser feitos selecionando os eventos no Calendário do Sistema de credenciamento on-

line assim que estiverem disponíveis. Se o número de pedidos exceder o número de lugares disponíveis, serão adotados critérios 

de prioridade. 

 

Encontro para ter acesso: 

Os participantes da Oração são convidados a estar às 08h30 ou 16h00 do dia estabelecido no Setor de Imprensa instalado fora 

da Sala Paulo VI, de onde serão acompanhados por um Oficial da Sala de Imprensa da Santa Sé. 
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3.5 Validez do credenciamento TEMPORÁRIO à DISTÂNCIA (apenas redatores/operadores de rádio e correspondentes de TV) 

O credenciamento TEMPORÁRIO à DISTÂNCIA dará acesso à documentação para a imprensa e permitirá dirigir perguntas em modo 
telemático durante os briefings e coletivas de imprensa programados no período sinodal. 
 
Os jornalistas credenciados temporariamente à distância receberão por e-mail um número de telefone ao qual enviar perguntas via 
‘Whatsapp’ antes das 12h00 (hora de Roma) cada dia em que houver encontro com jornalistas.  
Podem ser enviados files áudio, vídeo e texto nos seguintes idiomas: italiano, inglês, francês, espanhol e português.  
Ao enviar as perguntas, os jornalistas devem obrigatoriamente utilizar o número de telefone indicado no processo de credenciamento. 
Não serão aceitas perguntas provenientes de outros números. As perguntas recebidas por whatsapp terão o mesmo tratamento das 
perguntas feitas na Sala; as respostas serão dadas exclusivamente pelos hóspedes e exclusivamente durante os encontros. Para outros 
pedidos aos Padres Sinodais e outros participantes, seguir o indicado no ponto 1.3. 
 

3.6 Informações sobre o procedimento de credenciamento 

Para condições especiais ou problemas relacionados especificamente com o procedimento de credenciamento, entre em contato com 
accreditamenti@salastampa.va; ou pelo número de telefone + 39-06-698.921 (de segunda a sábado, das 10h00 às 14h00). 
 

3.7 Distribuição dos crachás 

Os crachás para jornalistas e operadores de mídia serão distribuídos no Setor de Operações e Credenciamento de Mídia da Sala de 
Imprensa da Santa Sé na Via della Conciliazione, 54 (ver mapa anexo, fig. 1, foto 5) de acordo com o seguinte cronograma provisório: 
Segunda a sábado: 11h00-14h00 
Os jornalistas e os operadores de mídia que não se possam apresentar pessoalmente para retirar o crachá são convidados a delegar 
por escrito um representante, que deve igualmente apresentar uma cópia do seu documento de identidade. 
Ao retirar o crachá, será pedida uma pequena contribuição para cobrir as despesas de Secretaria. 
 

3.8 Embargo de textos e notícias 

Dada a possibilidade de os jornalistas e os profissionais da comunicação entrarem em contato com documentos embargados, todos 
os credenciados devem assinar - pessoalmente ou por procuração - uma declaração de conformidade com as regras éticas da profissão 
jornalística, nomeadamente as regras do embargo.  
As imagens filmadas e fotográficas são permitidas e podem ser utilizadas exclusivamente com fins informativos, desde que exista um 
interesse factual na publicação ou divulgação e estejam ligadas ao interesse público em eventos e fatos atuais. Jornalistas e operadores 
de mídia (foto e vídeo) deverão assinar, pessoalmente ou por procuração (como no ponto 3.5), uma declaração de conformidade com 
a regulamentação na matéria. 
 

4. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA FILMAGENS ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICAS 
Quando não realizadas durante eventos previstos no credenciamento on-line da Sala de Imprensa da Santa Sé, todas as gravações 
realizadas em áudio, vídeo ou foto dentro do Estado da Cidade do Vaticano estão sujeitas a autorização específica.  
Tais gravações, desde que tenham fins informativos, podem ser solicitadas ao Setor de Operações de Mídia e Credenciamento da Sala 
de Imprensa da Santa Sé (com o qual será necessário acordar os procedimentos operacionais) pelo menos 48 horas antes da atividade, 
através do endereço de e-mail accreditamenti@salastampa.va  
 

5. MÉTODOS DE TRABALHO E REGRAS DE CONDUTA 
Para cada evento, a Sala de Imprensa da Santa Sé fornece indicações sobre procedimentos, acessos, espaços de trabalho e 
modalidades: todos os jornalistas e operadores de mídia credenciados devem cumprir as instruções da forma mais escrupulosa 
possível.  
Tais indicações sempre incluem, mas não se limitam a: 
- respeito pelos lugares, pelo hóspede, pelos participantes do evento, pelos colegas e pelo pessoal da Santa Sé; 
- trajes discretos (terno escuro e gravata para homens, vestido escuro para mulheres); 
- cumprimento das instruções organizacionais, logísticas e de segurança fornecidas; 
- proibição de perturbar as cerimônias com conversas ou ruídos, movimentos não autorizados e afins; 
- proibição de fumar durante a realização de eventos e fora das áreas específicas identificadas para isto. 
Os credenciados devem apresentar o crachá de identificação bem à vista na Sala de Imprensa e nos locais das cerimônias. A regra 
também se aplica a jornalistas e operadores de mídia com acreditação ORDINÁRIA. 
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CENTROS E ESPAÇO PARA A IMPRENSA 

Fig.1 

Tribunas de Imprensa - Basílica vaticana  Aceso à Praça São Pedro 

 Fig. 2  Fig. 3 
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