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FINAL DA UEFA EUROPA LEAGUE 2013 
AMSTERDAM ARENA 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA ESCRITA E PARA OS NÃO 
DETENTORES DE DIREITOS 

 
Caros membros da comunicação social, 
 
As informações e mapas em anexo foram elaborados para vos ajudar na preparação para a final 
da UEFA Europa League na ArenA de Amsterdão 
 
Foram envidados todos os esforços para fornecer a cada sector da comunicação social as 
instalações e os serviços requisitados, necessários para a realização de bom trabalho. Elementos 
do departamento da UEFA e do estádio estarão disponíveis no local para fornecer ajuda  e 
responder a qualquer questão operacional que possa surgir. 
  
Desejamo-vos uma Final agradável e bem sucedida. 
 
Com os nossos cumprimentos, 
 
A equipa de operações dos meios de comunicação social da UEFA  
 

 
Centro de Acreditação 

O centro de acreditação está situado no centro de treinos Toekomst (ver mapa). O caminho para o 
estádio encontra-se devidamente assinalado. 
 
Horário de funcionamento:  
MD-1 (dia anterior ao jogo)    11:00 – 20:00 
MD (dia do jogo)      10:00 – 20:00 
 
Os elementos da comunicação social deverão apresentar um documento de identificação com 
fotografia e uma cópia da mensagem de correio electrónico de confirmação, por forma a poderem 
levantar a sua acreditação.  
 
Um número limitado de lugares de estacionamento de curta duração estará disponível para os 
elementos dos meios de comunicação social procederem ao levantamento da sua acreditação.  
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Estacionamento  

Um número limitado de lugares de estacionamento para os meios de comunicação social estará 
disponível no parque de estacionamento subterrâneo do estádio P1 (ver mapa). Depois da 
entrada no P1, encontrarão sinalização indicando a direcção para a área atribuída aos meios de 
comunicação social. É possível aceder directamente à entrada de comunicação social a partir do 
estacionamento. 
  
Os passes de estacionamento para o MD-1 e MD têm de ser solicitados e confirmados 
antecipadamente, e devem ser levantados no centro de acreditação. Os elementos da 
comunicação social sem passes de estacionamento poderão usar o Parque de Estacionamento 
P1 (não gratuito), apenas no dia anterior ao jogo. 
 

Transportes públicos 

O estádio é servido pelo metropolitano e pelo comboio suburbano (ver mapa). Caso queiram 
reservar um táxi, poderão fazê-lo ligando para a empresa  

TC Taxi através do número +31(0)20-677 7777 
  

Entrada para a comunicação social 

O acesso a todas as áreas reservadas à comunicação social realiza-se através da entrada de 
comunicação social no lado ocidental do estádio, no rés-de-chão. Existe uma entrada específica 
para os elementos da comunicação social com um controlo de segurança.  
 
Solicita-se aos elementos da comunicação social que utilizem as escadas rolantes para se 
dirigirem imediatamente para a zona de trabalho da comunicação social, no Piso 6.  

 
Área de trabalho dos meios de comunicação social 

A área de trabalho dos meios de comunicação social está localizada no Piso 6, na bancada 
principal. Nesta área, estão instalados aproximadamente 120 lugares com ligações à Internet por 
cabo e wi-fi, o balcão de acolhimento da UEFA e os serviços de restauração para os meios de 
comunicação social. 
 
Horário de funcionamento: 
MD-1 (dia anterior ao jogo)    12:00 – 22:00 
MD        12:00 – 02:00 (DJ+1) 
 

Tribuna da comunicação social 

A tribuna da comunicação social está situada no Piso 7, na bancada principal. O acesso encontra-
se devidamente assinalado a partir da área de trabalho dos meios de comunicação social. De 
referir que só é possível aceder ao Piso 7 a partir do Piso 6 através de escadas. 
  
Cada mesa de trabalho está equipada com uma tomada de energia e uma ligação por cabo à 
Internet. Também está disponível rede wi-fi. 
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Sala de conferência de imprensa  

O acesso à sala de conferência de imprensa realiza-se através do Arena Deck no Piso 2 do 
estádio. Os elementos da comunicação social deverão usar as escadas rolantes ou as escadas 
para chegar ao Piso 2 e onde deverão seguir a respectiva sinalização.  
 
Ambas as conferências de imprensa no dia anterior ao jogo estão abertas a todos os meios de 
comunicação social. Não são necessários SAD para as conferências de imprensa no dia anterior 
ao jogo nem após o jogo. Tradução simultânea disponível.  
 

Conferências de imprensa 
 
No dia anterior ao jogo, o treinador principal e dois jogadores de cada equipa marcarão presença 
nas conferências de imprensa. 

Nas conferências de imprensa após o jogo, só estará presente o treinador principal. 
 
O melhor jogador em campo será anunciado através do sistema de comunicação do estádio, 
pouco tempo depois do apito final do árbitro. Esse jogador estará presente na conferência de 
imprensa no final do jogo e receberá uma placa comemorativa. 
 

Zona mista 

O acesso à zona mista é feito através das principais escadas rolantes no Piso 2. Para aceder à 
zona mista é preciso apresentar o SAD. A zona mista estará dividida em várias secções para 
detentores de direitos televisivos, não detentores de direitos, rádio e imprensa escrita.  
 

Não detentores de direitos  

Os não detentores de direitos terão acesso a todas as actividades dos meios de comunicação 
social no dia anterior ao jogo.  
 
O acesso ao relvado para as sessões de treino é feito através do Arena Deck e do acesso ao 
relvado para os fotógrafos.  
 
No dia do jogo, os não detentores de direitos terão de depositar as suas câmaras na recepção 
localizada na área de trabalho dos meios de comunicação social, no Piso 6. Estas câmaras têm 
de ser depositadas no máximo até às 18:45. As câmaras serão guardadas numa sala segura 
durante o jogo e poderão ser levantadas após o final da cerimónia de entrega dos troféus. Os não 
detentores de direitos ficarão em lugares sem mesa, na tribuna da comunicação social. 
 
Caso um não detentor de direitos seja apanhado a filmar o jogo ou a realizar comentários ao vivo, 
será imediatamente convidado a sair do estádio e incluído numa lista negra com consequências 
negativas em termos de futuras acreditações.  
 
Os não detentores de direitos podem aceder à conferência de imprensa após o jogo e à zona 
mista (apenas com SAD).  
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Conectividade 

Os postos de trabalho na tribuna da comunicação social e na área de trabalho dos meios de 
comunicação social estão equipados com ligações por cabo à Internet gratuitas. Além disso, estão 
disponíveis ligações sem fios na tribuna da comunicação social, na área de trabalho e na sala de 
conferência de imprensa. As instruções de utilização serão fornecidas aquando do levantamento 
da acreditação. Os meios de comunicação social não terão a possibilidade de reservar linhas 
telefónicas para a Final da UEL. 
 

Serviços de restauração para os meios de comunicaçã o social 

No dia anterior ao jogo e no dia do jogo, estarão disponíveis refeições ligeiras. Além disso, os 
elementos dos meios de comunicação social receberão vales de refeições para uma refeição 
quente no dia do jogo. A zona de restauração situa-se na área de trabalho dos meios de 
comunicação social no Piso 6.  
 
O serviço de restauração para os meios de comunicação social funcionará nos seguintes horários: 
MD-1    14:00 – 19:00     
MD    12:00 – 20:00, refeição quente após as 17:00 

 


