Nota Logística

WORKSHOP DA CEDEAO SOBRE GÉNERO E ENERGIA
VALIDAÇÃO DA DIRECTIVA DA CEDEAO SOBRE AVALIAÇÃO DE GÉNERO
EM PROJETOS DE ENERGIA
26 - 28 de Junho de 2017
Kempinski Hotel
Accra, Ghana

Co-organizado por:

In partnership with:

LOCAL
O workshop será realizado no Hotel Kempinski em Accra, localizado na Avenida Game Abdul Nasser.
Pessoa de contato do hotel:
Sra. Daryl Schandorf
Telefone: +233 242 436 000
E-mail: daryl.schandorf@kempinski.com
Ou
Sra. Fausta Juayibim
Telefone: +233 302 218 956
E-mail: fausta.juayibim@kempinski.com

ALOJAMENTO
Os participantes, financiados ou não pelo ECREEE, devem efectuar as suas próprias reservas de hotéis em qualquer
um dos hotéis abaixo indicados:
NOME DO HOTEL

TARIFA NEGOCIADA
POR NOITE
US$ 220 (quarto superior)

CONTACTOS

Accra City Hotel

US$150.00 (A tarifa inclui
impostos, café da manhã,
acesso Wi-Fi gratuito,
serviços gratuitos de
transporte para o
aeroporto e minibar
gratuito)

Móvel: +233 (0) 577 600 447
Barnes Road, P.O.Box 12720
Tel: +233 (0) 302 633 863
Accra - North / Ghana, West Africa
Fax: +233 (0) 302 667 533
rdm@accracityhotel.com
www.accracityhotel.com

Swiss Spirit Hotels and
Suites Alisa

US$120 (Taxa inclui
impostos governamentais,
serviços gratuitos de
transporte para o
aeroporto, internet sem
fio gratuita)
$100(A taxa inclui
impostos governamentais,
pequeno-almoço buffet
gratuito, serviços de
transporte gratuitos do
aeroporto, internet sem
fio gratuita)
$100(Bed & Breakfast, WiFi)

21 Dr. Isert Road, North Ridge
Accra, Ghana
Tel: +233 57 000 8237

Kempinski Hotel

Coconut Grove Hotel

Afia African Village

Avenida Gamel Abdul Nasser
T +233 242 436 000
F +233 302 218 956
fausta.juayibim@kempinski.com

Email:salesandmarketing.alisa@swisspsirithotels.com
Website: www.swissspirithotels.com/alisa-accra
Escritório: +233 302 255 155 / 226 310 / 238 414
Móvel: 0263 000 681/ 0263000676
Fax: +233 302 230 140
sally.mbroh@coconutgrovehotelsghana.com

Móvel: +233 247758685(Francis)
info@afiavillage.com

REQUISITOS DE VISTO
Por favor, note que um passaporte válido ou documentação de viagem apropriada é necessária para entrar no
Ghana.
Alguns participantes (não-Cidadãos da CEDEAO) podem precisar de um visto e, portanto, os participantes devem
informar a Embaixada de Ghana nos respectivos países para verificar se eles precisam solicitar um visto.
No entanto, o visto à chegada ao Ghana é possível. Os participantes que precisarão de visto à chegada para este
evento devem enviar a cópia do passaporte e o itinerário do voo para: adeoliveira@ecreee.org pelo menos uma
semana antes do evento. As taxas de visto terão de ser pagas diretamente pelos participantes no Serviço de
Imigração no Aeroporto Internacional de Kotoka, Accra.

REQUISITOS DE VACINAÇÃO
Um certificado válido de vacinação contra febre amarela é Exigido para entrar no país. Se, para qualquer problema
de saúde pessoal, você não é vacinado, deve contactar com antecedência a Embaixada de Ghana e produzir provas
médicas conforme solicitado para obter uma isenção.

TRANSPORTE
O Transfer do aeroporto estará disponível no domingo, 25 de junho de 2017. Por favor, preste atenção às
Promotoras com o sinal "ECREEE" e o nome da reunião "Workshop de Infraestrutura de Gênero e Energia da
CEDEAO".
Um ônibus está programado para acolher os participantes pela manhã (a partir das 8:00 da manhã) e depois do
Worchop dos hotéis da lista. (A programação será comunicada)

AJUDAS DE CUSTO (DSA - PER DIEM)
DSA (Ajuda de custos diários) serão pagos aos participantes elegíveis após a chegada em Accra, em 26 de Junho de
2017.
Por favor, traga o seu cartão de embarque, cópia da página do passaporte com fotografia e um carimbo de
imigração a fim de receber o seu pagamento DSA. Os participantes financiados serão pagos na taxa da CEDEAO.
MOEDA LOCAL
A moeda local é o GHC (Cedi Ghanaian). Você pode obter o GHC no balcão de câmbio do aeroporto.
CONTACTOS
Pessoa Focal do ECREEE
Marie Claire Aliman Assiko
Email: maaliman@ecreee.org
Telefone: +233 273733137
Coordenador local de transporte
Nome: Joseph Ayeh
Email: josephayeh33@gmail.com
Telefone: +233244101165

