
 

 

 

 

Fórum de Alto Nível da CEDEAO sobre Política e 

Investimento no sector da Energia Sustentável  
Data: 14 a 18 de Setembro de 2015 

Local: Heden Golf Hotel e Instalações do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD 

 

Abidjan, Costa do Marfim 

Informações de Logística 
Local da Reunião: 

O Fórum de Alto Nível da CEDEAO sobre Política e Investimento no sector da Energia Sustentável será 
realizado nos seguintes lugares: 

14 a 16 de Setembro  
Heden Golf Hotel  
Riviéra 1, Abidjan 
Côte d’Ivoire 
 

17 de Setembro 
Banco Africano de Desenvolvimento, BAD 
Immeuble  du Centre de commerce International d’Abidjan - CCIA 
Avenue Jean-Paul II 01 BP 1387 
Abidjan 01 - Côte d’Ivoire 
 

18 de Setembro 
Heden Golf Hotel  
Riviéra 1, Abidjan 
Côte d’Ivoire 
 



 

 

 
 

BILHETES AÉREOS :  

Se o ECREEE está cobrindo as despesas de sua  viagem, deve ter recebido um e-mail da secretaria com o 
sua proposta de itinerário.  

• Por favor, confirme o itinerário para que o seu voo possa ser confirmado e lhe seja enviado o seu 
bilhete electrónico. 

• Não se esqueça de viajar com uma cópia do seu itinerário de voo. 
• Caso não lhe seja possível viajar no voo para o qual foi confirmado, recomendamos  que informe  

com antecedência e urgência a agência da companhia aérea mais próxima de si e/ou o 
secretariado do ECREEE. Caso não proceda da forma recomendada, poderá incorrer na situação de 
não comparência perante a companhia aérea e todas as reservas para o seu restante itinerário 
serão cancelada. O ECREEE não se responsabilizará pelos encargos advenientes de tal 
facto/situação. 

•  Para demais questões/informações relativas à emissão de bilhetes e itinerários de voo, favor 
contactar: aadebiyi@ecreee.org 

CARTÕES DE ACESSO 

Todos os participantes irão necessitar de alguma identificação com foto (por ex.: passaporte ou  carta de 
condução), para obterem os seus cartões de acesso às  instalações do Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), não sendo, entretanto, obrigatório para o acesso às  instalações do Hotel Heden Golf. 

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES  

O registo dos participantes  para o fórum será na segunda-feira, dia  14 de Setembro de  2015, das 08:00 às 
09:00 am no local do fórum. Crachás de identificação serão emitidos aos participantes após a inscrição. 
Passaportes e cartões de embarque originais serão recolhidos durante o registo para a fotocópia para os 
participantes financiados pelo ECREEE. 

PONTOS FOCAIS DO ECREEE PARA QUESTÕES DE LOGÍSTICAS (REUNIÃO E OUTRAS QUESTÕES)  

Sra. Adeola Adebiyi aadebiyi@ecreee.org  

Sr. Alcides Oliveira AdeOliveira@ecreee.org 

REQUISITOS PARA O VISTO 

 Nota importante relativamente aos requisitos para o visto  

Por favor, tenha em atenção que um passaporte válido ou outro documento de viagem apropriado é 
exigido para entrada na Costa do Marfim. Alguns participantes podem necessitar de visto e assim sendo sao 
aconselhados a contactar a Embaixada ou representação diplomática da Costa do Marfim nos respectivos 
países  para confirmarem se necessitam solicitar o visto.  

Os participantes do fórum devem se responsabilizar pelas suas diligências para a emissão do visto de 
entrada para a Costa do Marfim. 
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1)  Existe uma forma segura e eficiente de obtenção de vistos para Costa do Marfim através de uma   

simples aplicação on-line para um E-visto. 

(Inscreva-se online para o E-visto) através do seguinte  
link: www.diplomatie.gouv.ci/voyageur.php?num=4, endo que quem submeter o pedido online mais 
facilmente obterá uma resposta rápida (Carta de aceitação é uma carta de aprovação certificando que o 
requisitante  irá obter visto de entrada na chegada). Os participantes são encorajados a utilizar este 
mecanismo de forma a evitar depararem-se com  dificuldades perante as companhias aéreas no ato do 
check in e/ou embarque. A maior parte das companhias aéreas  recusa-se a transportar passageiros sem 
um visto de entrada no país de destino ou uma prova que à entrada irão obter o visto.  

2)  Nacionais da África Ocidental não são obrigados a solicitar um visto, desde que tenham  um 
passaporte válido da CEDEAO.  

Informações sobre visto e procedimentos para pedidos online podem ser encontrados aqui:  

 http://www.diplomatie.gouv.ci/voyageur.php?num=4  

 EXIGÊNCIAS ESSENCIAIS DE SAÚDE 

Relativamente  aos requisitos  e precauções de saúde exigidos aos participantes que irão viajar para a Costa 
do Marfim, todos devem consultar e procurar assistência médica de seus médicos e tomar as precauções 
aconselhadas. 

Um certificado válido de vacinação contra a febre amarela é exigido para se entrar na Costa do Marfim. Se 
por algum motivo pessoal de saúde não puder ser vacinado , deverá contactar previamente a embaixada da 
Costa do Marfim e providenciar evidência médica, conforme solicitado para obter uma isenção. 

É fortemente recomendado a fazer um seguro internacional de saúde e de viagem que cubra o periodo 
entre a partida para o evento até o seu regresso, conforme indicado abaixo.  

ECREEE renuncia qualquer responsabilidade em caso de  acidente médico e seguro de viagem,que resultem 
em compensações por morte ou invalidez, perda ou danos à propriedade pessoal e para quaisquer outros 
custos ou perdas que possam ocorrer durante o tempo de viagem ou o período de participação no fórum. 

INFORMAÇÕES SOBRE ALOJAMENTO/HOTEL  

ECREEE confirmou a disponibilidade de quartos em seis (6) hotéis e negociou os preços para os 
participantes do fórum. Por favor, ter em conta que o participante deverá fazer a sua propria reserva. Para 
fazer isso, basta enviar um e-mail para o hotel e colocar o organizador do evento em cópia através dos 
endereços: info@spi.ci or angepulchy@gmail.com. 

Confira a lista dos hotéis abaixo. Os autocarros para recolha e transporte dos participantes entre o hotel de 
alojamento e os locais do evento  estarão disponíveis apenas para os hotéis de alojamento que constam da 
lista abaixo. Confira a lista, preços e os contactos abaixo. 
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HOTEL 

 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
 

 
Tarifa do quarto + pequeno-almoço incluído 

 

 
DISTÂNCIA /  

LOCAL DO 
EVENTO  

 

HEDEN GOLF 
HOTEL 

 

 
 
Riviéra Golf 

STANDARD EXECUTIVO SUÍTE  

- 

 

80 000 90 000 160 000 

 

HOTEL 
BELLECOTE 

 
Riviéra Palmeraie 

STANDARD SUÍTE  

20 mn 
28 000 45 000 

 

HOTEL 
HORIZON 

 
 
Cocody centre face 
Lycée Sainte Marie  

STANDARD SUPERIOR SUÍTE  

20 mn 

40 000 55 000 80 000 

 

SOFITEL 
HOTEL 
IVOIRE 

 

 

Cocody Centre 

CLÁSSICO SUPERIOR SUÍTE 
PRESTÍGIO 

SUÍTE PRESIDENCIAL  

20 mn 

189 600 204 700  258 500 800 000 

 

HOTEL IBIS 

 

Plateau 

 

STANDARD UNIQUEMENT 

52 000 

 

30 mn 

 

GRAND 
HOTEL 

 

Plateau 

 

STANDARD SUÍTE KING SUÍTE 
JUNIOR 

APARTAMENTO  

30 mn 

54 500 70 000 85 000 100 000 

*Valores em CFCA 

TRANSPORTE 

O ECREEE providenciou o transporte/transfer dos participantes do aeroporto para os hotéis acima listados. 
Caso o participante decida ficar alojado em outro local, é aconselhado a fazer suas diligências directamente 



 

 

com o hotel de escolha e/ou com os táxis.  

Orange Taxis estão disponíveis na saída do aeroporto à esquerda. Geralmente uma viagem ao centro da 
cidade custa à volta de 10'000 CFA. Embora os táxis tenham taxímetros, geralmente não são confiávéis e 
aconselha-se negociar a tarifa com antecedência. Por favor, tenha em atenção que engarrafamentos são 
frequentes em várias partes da cidade nas horas de ponta o que poderá ter impacto significativo no seu 
horário e compromissos.  

Um autocarro está escalado para recolher os participantes de manhã para o fórum e depois do fórum para 
o hotel escolhido (servico gratuito e disponível apenas para os hotéis acima listados). O horário será 
informado por email antes do fórum. 

AJUDA DE CUSTO DIÁRIO 

Participantes financiados são elegíveis para a concessão de ajuda de custo de acordo com as regras da 
CEDEAO. O valor é calculado a partir do dia oficial da chegada para o fórum, dependendo do horário do 
voo,  estendendo ainda o dia de encerramento do fórum até a data estimada para a partida.  

A ajuda de custo  é prevista  para cobrir diversas despesas de viagem, incluindo as taxas de visto *.  

A ajuda de custo  estará disponível para a coleta no local da reunião em momento oportuno. Por favor, 
certifique-se de apresentar o seu passaporte e cartões de embarque originais no momento da inscrição 
antes de solicitar a sua ajuda de custo.  

Nota sobre a viagem 

Qualquer alteração feita relativamente à data de partida e/ou chegada poderá resultar em taxas adicionais. 
Mudanças em decorrência de razões pessoais deverão ser assumidas pelo participante/passageiro.O  
ECREEE não assumirá qualquer responsabilidade por custos adicionais relativos a quaisquer alterações que 
o participante queira fazer no bilhete, como por exemplo mudança de classe, novos/ diferentes itinerários 
ou escalas com estadia. 

MOEDA/CÂMBIO 

A moeda local é o CFCA que  tem uma taxa de câmbio fixa com o EURO  

1 EUR = 655.957 CFA 

1 USD = 581.160 CFA 

Poderá obter CFA no aeroporto, através das caixas automáticas 24 (VISA/MASTER) ou num balcão  de 
câmbio. 

Caixa automáticas 24: Existem  Caixas 24 por todo o lado em Abidjan, na maioria das agências bancárias. 
Dependendo do seu banco, esta poderáser a forma mais barata e rápida de se obter CFA.  

Cartões de Crédito: O uso de cartões de crédito em Abidjan pode ser limitado. Alguns bancos nacionais, 
restaurantes / Bar e hotéis aceitam cartões Visa e Master.  

INTERPRETAÇÃO 

A reunião será em Inglês com interpretação para o  Francês e o Português. 

OUTROS 

Língua: O Francês é a lingua oficial na Costa do Marfim.  



 

 

 

Código telefónico do pais: + 225 

Temperatura: Min 21°C e Max 29°C. Há duas estações de chuvas (de Maio a Agosto e, com menos 
intensidade, em Novembro). 

Fuso horário: GMT 

Horario de funcionamento laboral: 08:00 à 18:00  

Bancos: 08:00 às to 16:00   

Centros Comerciais:  

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA 

Polícia Nacional: 100 ou 111 
Heden Golf hotel: + 225 22 43 10 44 
Balcão de controle de segurança do BAD: + 225 20 20 55 11 
 


