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1 | OBJETIVO DESTE MANUAL 

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Rio 2016) está 
trabalhando em parceria com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em 
inglês) para oferecer um processo de credenciamento justo e eficiente à Imprensa. 

Este manual oferece uma visão geral deste processo, com informações para Comitês 
Paralímpicos Nacionais (CPNs), orgãos de imprensa escrita e fotográfica, e 
organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos de cobertura dos Jogos.  

O manual foi desenvolvido com as diretrizes do Manual Técnico do IPC sobre Mídia e 
o Guia de Usuários do IPC: Credenciamento nos Jogos Paralímpicos. 

Leia atentamente este manual e conclua as etapas necessárias nos prazos 
adequados. 

A solicitação de credenciamento para as organizações de imprensa é um processo em 
duas etapas. 

A primeira etapa é chamada de ‘Imprensa por Número’ – a seção 3 deste manual 
fornece instruções para CPNs e a seção 4, para órgãos de imprensa diretamente 
credenciados. O principal foco deste manual está nas instruções detalhadas para esta 
etapa do processo. 

A segunda etapa é chamada de ‘Imprensa por Nome’ – consulte a seção 5 deste 
manual para uma introdução geral. Instruções detalhadas serão fornecidas aos CPNs 
e aos órgãos de imprensa diretamente credenciados em Março de 2015 no Manual de 
Credenciamento de Imprensa Rio 2016. 

Tabela 1: cronograma de credenciamento de imprensa do CPN 

RESPONSABILIDADE TAREFA DATA

IPC Materiais de Imprensa por Número enviados aos CPNs. 5 de Março 2015 

Rio 2016 Distribuição dos formulários de Imprensa por Número aos 
CPNs e ao IPC. CPNs/IPC devem preencher os nomes e 
informações de contato dos orgãos de imprensa 
interessados em cobrir os Jogos Paralímpicos Rio 2016.

CPNs devem estabelecer um prazo de retorno dos dados 
que permita tempo o suficiente para a entrega desses 
dados ao Rio 2016. 

29 de Junho 2015

Orgãos de imprensa 
credenciados 
diretamente 

Prazo para o envio das requisições de credenciamento 
de orgãos de imprensa credenciados diretamente ao IPC.  

14 de Agosto 2015 

CPN Prazo para o retorno do formulário de Imprensa por 
Número ao Rio 2016. 

28 de Agosto 2015 
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RESPONSABILIDADE TAREFA   DATA 

Rio 2016 Materiais de Imprensa por Nome enviados aos CPNs e ao 
IPC. 

7 de Março 2016 

CPN/IPC CPNs distribuirão materiais a todos os representantes de 
imprensa para que sejam preenchidos e retornados aos 
CPNs. 

O IPC distribuirá os materiais aos órgãos de imprensa 
diretamente credenciados para que sejam preenchidos e 
retornados ao IPC. 

CPNs devem estabelecer um prazo de retorno dos dados 
que permita tempo o suficiente para a entrega desses 
dados ao Rio 2016. 

Março/Abril 2016 

NPC/IPC Prazo para o retorno dos Formulários de Imprensa por 
Nome ao Rio 2016. 

5 de Maio 2016 

Rio 2016 Distribuição dos Cartões de Identidade e 
Credenciamento Paralímpico (PIAC) aos CPNs e órgãos de 
imprensa diretamente credenciados. 

Junho/Julho 2016 

CPN Distribuição dos Cartões de Identidade e 
Credenciamento Paralímpico (PIAC) aos órgãos de 
imprensa e indivíduos relevantes. 

Julho/Agosto 2016 

Rio 2016 Início da validação de Cartões Pré-Validos (PVCs) 22 de Agosto 2016 
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2 | VISÃO GERAL DO 
CREDENCIAMENTO DE 
IMPRENSA 

O sucesso de todos os serviços de imprensa nos Jogos depende do bom 
gerenciamento do processo de credenciamento. O objetivo do IPC e do Rio 2016 é 
garantir que a alocação e o processamento das credenciais de imprensa sejam os 
mais justos e objetivos possíveis. 

Em Março de 2015, o IPC distribuiu o Press Accreditation Overview. Como nas 
edições prévias dos Jogos, o processo de credenciamento de imprensa será 
gerenciado similarmente ao processo dos Jogos Olímpicos. O IPC espera 
aproximadamente 2,500 representantes de imprensa a serem credenciados para os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.  

Representantes da imprensa escrita e fotográfica, incluindo técnicos, equipes de 
suporte e profissionais de rádio e televisão sem direitos de transmissão são 
credenciados para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 na categoria geral “E”. 

CPN’s organizarão o processo de credenciamento de agências e indivíduos da mídia 
nacional de seus territórios. O IPC facilitará o processo de credenciamento para 
agências de notícias internacionais (Thomson Reuters, Agence France Presse, 
Associated Press e Getty Images), organizações de radiodifusão não detentoras dos 
direitos de transmissão, órgãos de imprensa de um país sem um CPN, e outros órgãos 
de imprensa internacionais.

Profissionais habilitados  

As credenciais de categoria “E” são alocadas para os profissionais de imprensa que 
atendem aos critérios da tabela abaixo. Cada profissional deve ser atrelado a uma ou 
várias organizações de notícias, e sua candidatura deve ser validada pelas 
organizações que representam e pelo respectivo CPN ou o IPC.  

Tabela 2: categorias de credenciais para a imprensa 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

E JORNALISTA: Jornalista, editor, editor fotográfico, empregado ou contratado por 
uma agência de notícias internacional ou nacional, um jornal diário geral, um 
jornal, uma revista ou um site esportivo de internet, um jornalista digital ou um 
jornalista independente/freelance com contrato 

EP FOTÓGRAFO: Fotógrafo que atenda os critérios definidos na categoria “E”  

ET TÉCNICO: Técnico que atenda aos mesmos critérios definidos para a “E”; as 
credenciais desta categoria estão limitadas a profissionais de suporte técnico de 
grandes agências de notícias, organizações e/ou agências fotográficas somente, 
geralmente identificados pelas organizações que contratam produtos e serviços 
através do programa de Rate Card no MPC e nas instalações 
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CATEGORIA DESCRIÇÃO 

ENR ORGANIZAÇÃO DE RADIODIFUSÃO NÃO DETENTORA DOS DIREITOS: Membro de 
uma organização de radiodifusão não detentora dos direitos de transmissão 

 

Imprensa escrita e fotográfica representando plataformas de internet ou de mídias 
sociais (jornalistas digitais) devem ser classificados pelos seus CPNs respectivos como 
credenciados na categoria “E”, e estarão sujeitos aos mesmos critérios definidos 
acima.  

Embora não haja uma cota aplicada às categorias “E”, “EP”, e “ET”, o IPC
determinará se um órgão de imprensa indicado por um CPN será elegível a uma 
credencial.  

Editores, agentes de atletas ou publicitários, relações públicas e agentes de 
promoção, representantes de grupos de imprensa ou grupos de 
jornais/revistas/Internet que desempenhem uma função administrativa não estão 
qualificados para a credencial “E”, a menos que tenham a aprovação do IPC. 

Acesso 

A tabela abaixo também descreve o nível de acesso concedido a cada categoria de 
participante. 

Tabela 3: privilégios de credenciais de imprensa 

CATEGORIA INSTALAÇÕES SETORES ASSENTO TRANSPORTE 

E Todas as instalações 
esportivas 

MPC 

PLV (com Passe de 
Visitante) 

4, BRANCO Assento na 
tribuna “E” 

T-M 

EP Todas as instalações 
esportivas 

MPC 

PLV (com Passe de 
Visitante) 

4, BRANCO Acesso a posições 
de fotos com 
colete/ pulseira 

T-M 

ET Todas as instalações 
esportivas 

MPC

Vila Paralímpica (com 
Passe de Visitante)

4, BRANCO Acesso a posições 
de fotos e à 
tribuna “E” por 
motivos técnicos 

T-M 
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CATEGORIA INSTALAÇÕES SETORES ASSENTO TRANSPORTE 

ENR Todas as instalações 
esportivas (sem 
equipamento de 
áudio/vídeo) 

MPC 

Vila Paralímpica (com 
Passe de Visitante, 
mas sem equipamento 
de áudio/vídeo) 

4, BRANCO Assento na 
tribuna “E” (sem 
equipamento de 
áudio/vídeo) 

T-M 

Definições 

• “Todas as instalações esportivas” – inclui instalações de treino quando a sessão é 
definida como “aberta”. Os detalhes completos sobre o acesso às instalações de 
treino estarão disponíveis nos guias de imprensa credenciada, a serem 
publicados em agosto de 2016 

• MPC – Centro Principal de Imprensa, Barra 

• PLV – Vila Paralímpica, Barra (Village Plaza/Zona Internacional somente); os 
detalhes do Passe de Visitante da PLV estarão disponíveis nos guias de imprensa 
credenciada 

• Setor 4 – áreas de imprensa em instalações de competição 

• Setor BRANCO – áreas de circulação geral (frente da casa) em instalações de 
competição 

• T-M – Sistema de transporte de mídia, incluindo os sistemas de transporte 
público gratuito 

 

Eventos de alta demanda 

Determinados eventos, incluindo as cerimônias de abertura e encerramento, são 
classificados como eventos de alta demanda de imprensa. O número de repórteres e 
fotógrafos que querem ter acesso à instalação pode exceder o número de espaços 
disponíveis nas tribunas de imprensa e posições de foto. 

A lista de eventos de alta demanda para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 será 
determinada em 2016. Os ingressos para esses eventos serão distribuídos pelo IPC aos 
CPNs na bilheteria do IPC no MPC. A imprensa credenciada receberá os ingressos de 
seu CPN, e não do IPC nem do Rio 2016.

Portadores de credenciais ENR não estão aptos a receber ingressos para eventos de 
alta demanda. 
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3 | ORGÃOS DE IMPRENSA 
AFILIADOS A CPNs 

Os CPNs serão solicitados a designar os órgãos de imprensa selecionados para 
credenciamento de imprensa preenchendo e devolvendo o Formulário de Imprensa 
por Número ao Rio 2016. As informações fornecidas permitirão que o Rio 2016 
ofereça a cada órgão de imprensa acesso aos serviços de imprensa do Rio 2016 para 
os Jogos Paralímpicos. Cada CPN receberá um modelo do Excel personalizado, no 
qual devem ser inseridas as informações necessárias. Esta seção do manual explica o 
processo de preenchimento do modelo. 

Etapa 1: Indicar o ponto de contato dentro do CPN 

Ao receberem este Manual de Credenciamento de Imprensa por Número Rio 2016, os 
CPNs deverão enviar um email ao Rio 2016 no endereço 
media.accreditation@rio2016.com e indicar a pessoa no CPN que será responsável 
pela conclusão do processo de credenciamento de imprensa, e suas informações de 
contato. Pedimos que o assunto do email contenha o código do seu CPN e uma 
referência aos Jogos Paralímpicos.   

Etapa 2: Preencher o Formulário de Imprensa por Número

O arquivo do Excel Imprensa por Número contém duas planilhas – a primeira pode ser 
usada para alterar o idioma dos campos do formulário, e a segunda é o Formulário 
de Imprensa por Número. 

O Formulário de Imprensa por Número será pré-preenchido com o número de cada 
tipo de credencial da categoria E (“E”, “EP” e “ET”) que foi alocado ao CPN pelo 
IPC. Essas informações não podem ser modificadas pelo CPN. Os órgãos que já 
demonstraram interesse em efetuar a cobertura dos Jogos Paralímpicos durante o 
processo de Credenciamento Olímpico já terão suas informações disponíveis à Equipe 
de Credenciamento Rio 2016. O campo para o número de representante por 
categoria estará vazio. 

Cada CPN deve usar o formulário para indicar a alocação de credenciais aos órgãos 
de imprensa dentro de seu território. É necessário fornecer uma relação detalhada 
do número de credenciais a ser alocado para cada organização por categoria (“E”, 
“EP”, “ET” etc.), conforme descrito nas páginas três e quatro. Os nomes de cada 
indivíduo credenciado não são necessários nesta etapa; bastam os nomes das 
organizações (ou dos indivíduos freelance).

CPNs devem entrar em contato com os orgãos de imprensa que estejam previamente 
incluídos no formulário de Imprensa por Número para confirmar se eles ainda têm a 
intenção de efetuar a cobertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e a quantidade de 
credenciais que serão solicitadas para cada categoria. Se houver orgãos de imprensa 
que não estejam mais interessados em cobrir os Jogos Paralímpicos, por favor 
substitua os dados nos campos respectivos à organização com as palavras OLYMPIC 
GAMES ONLY.  
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Caso não haja nenhuma organização já preenchida no formulário de Imprensa por 
Número ou se estiverem ausentes, elas podem ser inseridas em novas linhas.  

Um exemplo do Formulário de Imprensa por Número é mostrado abaixo. Os CPNs 
devem preencher o nome completo de cada órgão de imprensa na coluna apropriada. 
Deve ser usado o nome completo/formal da organização (não use abreviações), pois 
o nome especificado será usado em todo o processo de credenciamento, e aparecerá 
inclusive nos PIACs impressos. 

Figura 1: Exemplo do Formulário de Imprensa por Número 

 

Os CPNs também devem fornecer detalhes de contato para cada organização no 
Formulário de Imprensa por Número. São solicitadas as seguintes informações: 

• Endereço do órgão de imprensa: 
− Endereço 
− Cidade 
− Região/estado/província 
− CEP 
− País 
− Número de telefone 
− Número de fax 
− Endereço de email 

• Representante de credenciamento do órgão de imprensa: 
− Sobrenome 
− Nome 
− Cargo 
− Número de telefone 
− Endereço de email 

 

Os CPNs devem preencher o nome e o endereço da organização e as informações de 
contato da pessoa responsável pelo credenciamento de imprensa dentro de cada 
organização. Essa seção do formulário permitirá que o Rio 2016 contate a 
organização se surgir algum problema. Os detalhes de contato do profissional
também poderão ser usados para todos os assuntos relacionados aos serviços de 
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imprensa (acomodação, Rate Card etc.) nos Jogos Paralímpicos, a menos que o órgão 
de imprensa indique um contato diferente enviando um email para 
pressoperations@rio2016.com. 

O Rio 2016 recomenda veementemente que cada CPN contate seus órgãos de 
imprensa credenciados, de preferência por email, bem antes do prazo de 28 de 
agosto de 2015 para notificá-las de sua cota de credenciais, e solicite as 
informações de contato necessárias para preencher o Formulário de Registro da 
Organização de Imprensa. 

Etapa 4: Enviar formulário preenchido ao Rio 2016 

O Formulário de Imprensa por Número (arquivo do Excel) deverá ser devolvido 
eletronicamente ao Rio 2016 pelo endereço media.accreditation@rio2016.com.

Os detalhes de contato de cada organização serão encaminhados à equipe de 
Operações de Imprensa Rio 2016. Quanto mais cedo o formulário de Imprensa por 
Número for devolvido, mais cedo os órgãos de imprensa do CPN poderão iniciar o 
planejamento concreto de cobertura do período dos Jogos. 

O prazo para os CPNs devolverem seu Formulário de Imprensa por Número ao Rio 
2016 é 28 de Agosto 2015. 

Se forem necessárias alterações nas credenciais alocadas após o envio do Formulário 
de Imprensa por Número (por exemplo, adicionar mais organizações), os CPNs 
deverão enviar as alterações ao Rio 2016 por escrito, com a assinatura do Presidente 
ou Secretário Geral, e o selo oficial do CPN. Qualquer solicitação de alteração feita 
por um órgão de imprensa individual será redirecionada ao CPN responsável. 

Tabela 4: cronograma de Imprensa por Número do CPN 

RESPONSÁVEL TAREFA DATA 

IPC Distribuição do Press Accreditation Overview para todos os 
CPNs 

5 de Março 2015 

Rio 2016 Manual e Formulário de Credenciamento de Imprensa por 
Número enviados aos CPNs por email 

29 de Junho 2015 

CPN Prazo para devolução do Formulário de Imprensa por 
Número preenchido 

28 August 2015 
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4 | ÓRGÃOS DE IMPRENSA 
DIRETAMENTE CREDENCIADOS 

Organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos de transmissão 

Um número limitado de organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos de 
transmissão receberá credencial da categoria “ENR” para a cobertura dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016. 

O IPC é diretamente responsável pela alocação de todas as credenciais “ENR”. As 
organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos devem cumprir as Regras de 
Acesso às Notícias do IPC e assinar um compromisso em nome da organização e de 
todas as pessoas designadas pela organização para cobrir os Jogos Paralímpicos. 

Tabela 5: cronograma de credenciamento de organizações de radiodifusão não 
detentoras dos direitos de transmissão 

RESPONSÁVEL TAREFA DATA 

IPC Início do processo de credenciamento ENR para 
Organizações de radiodifusão não detentoras dos 
direitos de transmissão. 

Organizações ENR devem entrar em contato com a 
equipe de Operações de Mídia do IPC via email 
para media.accreditation@paralympic.org com 
suas solicitações e detalhes de contato do ponto 
de comunicação com o IPC e o Rio 2016 durante o 
processo de credenciamento. 

O IPC fornecerá os formulários de Imprensa por 
Número aos ENRs interessados. 

29 de Junho 2015 

Organizações de 
radiodifusão não 
detentoras dos 
direitos 

Prazo para solicitações de credenciais ENR – as 
solicitações devem ser devolvidos ao IPC. 

14 de Agosto 2015 

IPC O IPC avisará a todos os candidatos se o 
requerimento foi aprovado ou não. 
Regras de Acesso às Notícias e Formulário de 
Compromisso ENR enviados às organizações 
aprovadas. 

O IPC passa os detalhes de contato de cada 
organização aprovada para o Rio 2016. 

28 de Agosto 2015 

Organizações de 
radiodifusão não 
detentoras dos 
direitos 

Preencher e devolver o Formulário de 
Compromisso ENR ao IPC. 

Janeiro 2016 

IPC Materiais de requerimento Imprensa por Nome 
enviados aos órgãos ENR  

Março 2016 
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Solicitações para organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos 
entregues após o dia 14 de Agosto de 2015 não serão consideradas pelo IPC. 

Agências de notícias e outros órgãos de imprensa diretamente credenciados pelo 
IPC 

As agências de notícias internacionais (Thomson Reuters, Agence France Presse, 
Associated Press, Getty Images), órgãos de imprensa em países sem CPNs e outros 
orgãos internacionais serão credenciados diretamente pelo IPC. Os detalhes do ponto 
de contato de cada organização será encaminhado ao Rio 2016 para a distribuição de 
acomodação, Rate Card, e outras informações. 

Tabela 6: Cronograma de agências de notícias e outros órgãos de imprensa 
diretamente credenciados pelo IPC 

RESPONSAVEL TAREFA DATA 

IPC Início do processo de credenciamento para 
Agências de notícias e outros órgãos de imprensa 
diretamente credenciados pelo IPC.  

O IPC fornecerá o formulário de Imprensa por 
Número às Agências de notícias e outros órgãos 
de imprensa diretamente credenciados pelo IPC.  

29 de Junho 2015 

Agências de notícias e 
outros órgãos de 
imprensa diretamente 
credenciados pelo IPC 

Prazo para agências de notícias e outros órgãos 
de imprensa diretamente credenciados pelo IPC 
retornarem solicitações de credenciamento ao 
IPC. 

14 de Agosto 2015 

IPC O IPC informará aos candidatos se suas 
solicitações forem aprovadas. 

28 de Agosto 2015 

IPC Materiais de requerimento Imprensa por Nome 
enviados aos órgãos diretamente credenciados 
(consulte a seção para obter os detalhes e o 
cronograma). 

Março de 2016 

 



 

RIO 2016 | MANUAL DE CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA POR NÚMERO | Junho 2015 | Rio de Janeiro 11 

5 | ETAPA DE IMPRENSA POR 
NOME 

Tendo concluído com êxito a primeira etapa do credenciamento, cada CPN – bem 
como as organizações diretamente credenciadas pelo IPC – receberá o Manual de 
Credenciamento de Imprensa por Nome em Março de 2016. 

Os CPNs são responsáveis por coordenar a distribuição e o agrupamento dos 
requerimentos Imprensa por Nome, além do envio dos formulários preenchidos ao Rio 
2016. 

O IPC é responsável por coordenar a distribuição e o agrupamento dos requerimentos 
Imprensa por Nome, além do envio dos formulários preenchidos das agências de 
notícias e outros órgãos de imprensa diretamente credenciados pelo IPC. 

O formulário de requerimento de credencial solicitará as seguintes informações para 
cada representante credenciado na categoria “E”:  

• Organização responsável (CPN) 
• Nome da organização de imprensa 
• Subcategoria 
• Função 
• Sobrenome 
• Nome 
• Nome(s) do meio
• Sobrenome preferencial 
• Nome preferencial 
• Sexo 
• Data de nascimento 
• Nacionalidade 
• Número do CPF (somente para brasileiros) 
• Tipo de identidade 
• Número da identidade 
• Órgão emissor da identidade 
• Data de emissão da identidade 
• Data de validade da identidade 
• Nome completo da mãe 
• Telefone residencial 
• Telefone celular 

• Endereço de Email 
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Uma foto de passaporte recente também é necessária como parte desta etapa do 
processo, para que Cartões Pré-Válidos sejam impressos e distribuídos. 

O prazo para os CPNs e os órgãos de imprensa diretamente credenciadas enviarem 
todos os requerimentos de credenciais de Imprensa por Nome ao Rio 2016 é 5 de 
Maio de 2016. Não serão aceitos formulários incompletos ou imprecisos. 

Todos os órgãos de imprensa deverão garantir que forneceram todas as informações 
requeridas para o credenciamento de seu CPN ou do IPC com antecedência ao prazo 
do formulário de Imprensa por Nome. 

Tabela 7: Cronograma de credenciamento de Imprensa por Nome 

RESPONSÁVEL TAREFA DATA 

Rio 2016 Materiais de Imprensa por Nome enviados aos CPNs e IPC. 7 de Março 2016 

CPN/IPC CPNs distribuirão materiais a todos os representantes de 
imprensa a serem preenchidos e retornados aos CPNs. 

IPC distribuirá materiais aos orgãos diretamente 
credenciados a serem preenchidos e retornados ao IPC. 

Os CPNs estipularão um prazo que permita o retorno de 
informações e dados a tempo.  

Março/Abril 2016 

Órgãos de 
Imprensa 

Órgãos de Imprensa fornecerão os dados de seus 
representantes ao CPN ou IPC para sejam credenciados 
como imprensa. 

Março/Abril 2016 

CPN/IPC Prazo para o retorno do formulário de Imprensa por Nome 
ao Rio 2016. 

5 de Maio 2016 

Rio 2016 Cartões de Identidade e Credenciamento Paralímpicos 
(PIACs) enviados aos CPNs e Organizações de Imprensa 
credenciadas diretamente pelo IPC. 

Junho/Julho 2016 

CPN Cartões de Identidade e Credenciamento Paralímpicos 
(PIACs) enviados aos órgãos de imprensa e indivíduos 
relevantes. 

Julho/Agosto 2016 

Rio 2016 Início das validações dos Cartões Pré-Válidos (PVC). 22 Agosto 2016 
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6 | CARTÃO DE IDENTIDADE E 
CREDENCIAMENTO 
PARALÍMPICO 

O Cartão de Identidade e Credenciamento Paralímpico (PIAC) garante a um indivíduo 
credenciado acesso às instalações e outros serviços durante os Jogos Paralímpicos Rio 
2016, de acordo com sua categoria de credencial. 

O Rio 2016 está trabalhando em parceria com importantes agências de segurança 
para garantir a segurança de todos os participantes dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
Uma medida que foi identificada como essencial para garantir a proteção e a 
segurança é uma verificação de identidade e avaliação de todos os indivíduos a 
serem credenciados. 

Uma vez recebida a avaliação positiva, o Rio 2016 emitirá um PIAC para facilitar o 
envolvimento do participante nos Jogos. Para cada formulário de Imprensa por Nome 
recebido pelo Rio 2016 até 5 de Maio de 2016, o Rio 2016 enviará o Cartão Pré-
Válido correspondente ao CPN relevante a partir de maio de 2016. É responsabilidade 
do CPN encaminhar o PIAC às organizações credenciadas ou aos indivíduos indicados. 

Mediante o recebimento do PIAC, o cartão atuará como um documento de entrada no 
Brasil de 5 de julho de 2016 até 28 outubro de 2016, desde que o passaporte ou 
documento de viagem do participante seja válido até pelo menos 31 de dezembro de 
2016. O PIAC pode ser usado para múltiplas entradas no Brasil, desde que seja 
apresentado na alfândega junto com o passaporte ou documento de viagem válido.

Na chegada ao Brasil, cada indivíduo deve comparecer a um local de validação de 
credenciais do Rio 2016 para concluir o processo de credenciamento. Os principais 
locais de validação para participantes da imprensa são o Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro (GIG) e o Centro de Credenciamento de Mídia (localizado fora do 
MPC). A validação também será possível nos escritórios de Credenciamento das 
Instalações (VAOs), existentes em todas as instalações de competição. Os horários de 
abertura de ambos os locais serão confirmados no início de 2016. 

Quaisquer formulários de credenciamento de Imprensa por Nome recebidos pelo Rio 
2016 depois de 5 de maio de 2016 serão aceitos apenas em circunstâncias 
excepcionais e deverão ser aprovados pelo IPC. Caso a aprovação seja concedida, o 
Rio 2016 emitirá um PIAC correspondente para o indivíduo no Centro de 
Credenciamento de Mídia. Em todos esses casos, será responsabilidade exclusiva do 
indivíduo obter um visto de entrada no Brasil, se necessário, pelo processo normal. 

Qualquer pessoa que chegue ao Brasil com seus PIACs antes ou durante os Jogos 
Olímpicos só poderá validá-los a partir do dia 22 de agosto de 2016.   
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7 | DETALHES DE CONTATO E 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As informações sobre locais e serviços para a imprensa nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
podem ser encontradas no Rio 2016 Press Services and Facilities Guide, disponível no 
Rio Exchange, a extranet de Operações de Imprensa do Rio 2016. 

Para solicitar um login, acesse https://rioexchange.rio2016.com e clique em ‘To 
request a login, complete the user request form’ (Para solicitar um login, preencha 
o formulário de solicitação de usuário). Certifique-se de escolher a opção Press 
Operations (Operações de Imprensa) no menu do formulário. Um login e uma senha 
serão enviados ao endereço de email que você indicar no formulário.  

Para obter assistência adicional com a extranet e os serviços de imprensa em geral, 
contate Operações de Imprensa do Rio 2016 em pressoperations@rio2016.com. 

Para obter mais informações sobre o processo de credenciamento de Imprensa por 
Número, ou ajuda para preencher os formulários, contate a equipe de 
Credenciamento de Mídia do Rio 2016 em media.accreditation@rio2016.com. 

Órgãos de Imprensa diretamente credenciados podem entrar em contato com a 
equipe de operações de mídia do IPC pelo email 
media.accreditation@paralympic.org.  

Perguntas frequentes 

Os profissionais de imprensa precisam solicitar um visto para o Brasil caso estejam 

credenciados para os Jogos Paralímpicos? 

O Rio 2016 enviará um Cartão de Identidade e Credenciamento Paralímpico (PIAC) ao 
Comitê Paralímpico Nacional ou à organização de imprensa diretamente credenciada 
para cada participante incluído por um CPN no requerimento de credencial de 
imprensa antes de 5 de maio de 2016. O PIAC servirá como a renúncia de visto do 
indivíduo para o Brasil quando acompanhado por um documento de viagem válido 
(passaporte) entre 5 de julho e 28 de outubro de 2016. O PIAC facilitará o acesso ao 
Brasil somente – profissionais da imprensa credenciados que vierem ao Brasil via 
qualquer outro país serão responsáveis pela obtenção de quaisquer vistos necessários 
de entrada, ou trânsito, naquele país. 

Como os membros da imprensa podem encontrar acomodação no Rio de Janeiro? 

O Paralympic Press Accommodation Guide do Rio 2016 está disponível em PDF no Rio 
Exchange. O guia lista as opções de acomodação que estão disponíveis somente para 
a imprensa credenciada, além de descrever todo o processo de reserva de 
acomodação para os Jogos Paralímpicos Rio 2016.  
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O IPC fornece credenciais para as organizações de mídia de notícias ou Internet? 

O IPC aceita o credenciamento de organizações de mídia de notícias e Internet. Elas 
devem ser consideradas parte da imprensa do CPN, e os mesmos padrões 
profissionais se aplicam a todos os candidatos. 

Quais são as Regras de Acesso às Notícias? 

As Regras de Acesso às Notícias se aplicam à transmissão de rádio e televisão pelas 
organizações de radiodifusão não detentoras dos direitos de transmissão (ENRs). As 
ENRs credenciadas podem acessar todas as instalações de competição e o Centro 
Principal de Imprensa (MPC), mas nas condições específicas descritas nas Regras de 
Acesso às Notícias. Essas regras se destinam a proteger a exclusividade das emissoras 
que pagaram pelos direitos, embora permita o acesso satisfatório das ENRs à 
transmissão de destaques de notícias para fins informativos. As Regras de Acesso às 
Notícias explicam claramente as regras que se aplicam à cobertura pelas 
organizações ENR, bem como as regras e restrições de acesso às instalações dentro 
da cidade-sede. Caso uma organização tenha a credencial ENR concedida, ela é 
obrigada a assinar um compromisso em nome da organização, e todas as pessoas 
credenciadas pela organização são igualmente obrigadas a cumprir as Regras de 
Acesso às Notícias. 

Minha credencial me permitirá cobrir os Jogos Olímpicos? / Como posso obter a 

credencial para os Jogos Olímpicos?

O processo de credenciamento de imprensa descrito neste manual se relaciona 
apenas aos Jogos Paralímpicos. Um processo semelhante foi seguido para os Jogos 
Olímpicos com os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) no início de 2015. Órgãos de Imprensa devem entrar em contato 
com os CONs de seu território nacional.  
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