
    
 

UNOC  
Conferência dos Oceanos das Nações Unidas 

Guia para Acreditação de Jornalistas* 
 
Período de Acreditação 
 
Pré-Registo online: 3 de maio a 12 de junho 
Registo presencial em Lisboa (junto ao Altice): 23 de junho a 1 de julho 
 
Embora exista um período para registo presencial, a ONU recomenda que o processo 
seja feito com antecedência e em formato online. Note-se que a documentação pedida 
no formulário online será igualmente necessária nos casos de opção pelo registo 
presencial. 

 

Levantamento de Acreditação 

Depois do registo, a acreditação terá de ser levantada pessoalmente. 

O centro de acreditação, onde se pode fazer o registo e onde se levantam os cartões de 
acreditação, funcionará junto ao Altice, nos seguintes dias e horários (podendo sofrer 
alterações): 

23-25 junho 2022 9:00 – 18:00   
26 junho 2022 8:00 – 17:00  
27-28 junho 2022 8:00– 18:00  
29-30 junho 2022 9:00 – 17:00 
1 julho 2022 9:00 – 13:00 

 

Acesso ao Formulário de Acreditação 
 
O processo de acreditação é feito através da plataforma INDICO.  

O primeiro passo será fazer o registo na plataforma em https://indico.un.org/login/ 

Uma vez completado o registo, o formulário para pedir a acreditação está disponível no 
menu de topo Accreditation, com uma secção para New Accreditation.  

No campo que diz UN Office, é necessário selecionar UNHQ, seguindo-se Go to form 
para ter acesso ao formulário. 

Tendo o login feito na plataforma INDICO, o link direto é 
https://indico.un.org/accreditation/form/UNHQ/media/#media,  

 
 
 
 
 

https://indico.un.org/login/
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Algumas Indicações sobre o Preenchimento do Formulário 
 

Applicant Details 

• São pedidos dados pessoais  
 
Media Organization Details 

• São pedidos dados do órgão de comunicação social 
 

Pass Details 

• Deve ser selecionada a opção Temporary 

• Em Assignment deve ser colocado UN Ocean Conference 

• As datas a colocar são 27/06/2022 a 01/07/2022 
 

Supplemental Documents 

• Em Letter of Assignement é necessário fazer o upload de uma carta emitida pelo 
próprio órgão de comunicação social, a solicitar a acreditação do jornalista em 
causa 

o Template para a carta disponível em 
https://www.un.org/en/media/accreditation/pdf/sample-accreditation-
letter-temp.pdf 

• Em Work Samples, deverão ser colocadas amostras do trabalho do jornalista  

o Pode ser feito o upload de trabalhos ou colocado um link para os mesmos 

o Indicações específicas do tipo de trabalho a submeter em 
https://www.un.org/en/media/accreditation/request.shtml 

• Em National/other press cards fazer o upload da carteira de jornalista 

 
Passport Details 

• São pedidos dados do passaporte mas, no caso do jornalista não ter um 
passaporte válido, é permitido colocar os dados do Cartão do Cidadão português.   

 
 
Considerações Gerais 

 
A acreditação de Media promovida pelas Nações Unidas é reservada a órgãos de 
comunicação social que cumpram os requisitos descritos em 
www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml.  

Após a submissão do formulário, a resposta do Departamento de Comunicação das 
Nações Unidas poderá chegar por e-mail em cerca de 48 horas. 

O Departamento de Comunicação das Nações Unidas pode, se assim entender, solicitar 
documentação ou dados suplementares. 
 
* Tradução livre e consolidação a partir da informação das Nações Unidas que pode e deve ser consultada 
em https://www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml e neste guia 

https://www.un.org/en/media/accreditation/pdf/sample-accreditation-letter-temp.pdf
https://www.un.org/en/media/accreditation/pdf/sample-accreditation-letter-temp.pdf
https://www.un.org/en/media/accreditation/request.shtml
http://www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml
https://www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml
https://www.un.org/en/media/accreditation/pdf/Indico_media_accreditation_guide.pdf

