NOTA DE LOGÍSTICA
A. INFORMAÇÕES GERAIS
Evento

Reunião de validação do ECOWREX sobre o Relatório Regional de
Monitorização para as Energias Renováveis, Eficiência Energética e Acesso
à Energia na região da CEDEAO

Data:

16 - 17 de Abril de 2022

Local:

Hotel Fleur de Lys Point E
Rua 1 Em frente à Escola Aduaneira, Pointe E, 02302 Dakar,
Senegal
Telefone: +221

B. VIAGEM
Serão fornecidos bilhetes de avião de ida e volta aos participantes financiados.
C. HOSPEDAGEM
Serão providenciados alojamentos aos participantes financiados no seguinte hotel.
Hotel Fleur de Lys Point E
Preço: 67,000 FCFA
Contacto: +221 338695300
O alojamento inclui o pequeno-almoço durante o período do seminário. Quaisquer outras
despesas incorridas devem ser liquidadas pessoalmente.
D. Transporte Local
Será providenciado um transfer do Aeroporto para o Hotel e de volta ao aeroporto, no final da reunião.
Espera-se que todos os participantes fiquem no hotel do local do evento, uma vez que não há transporte
diário disponível.
E. AJUDAS DE CUSTO
As ajudas de custo diárias dos participantes financiados, após dedução do alojamento em hotel e das
refeições fornecidas, é de 130 USD por noite. Os participantes elegíveis para as ajudas de custo serão
pagos no dia 17 de Junho de 2022, mediante a apresentação dos seus cartões de embarque originais
e da página do passaporte contendo dados pessoais.
Observação: sem um cartão de embarque, os participantes não podem receber as ajudas de custo
diárias (DSA). Os participantes são portanto aconselhados a guardar todos os originais.
Aconselhamos também a tirar fotografias de todos os recibos/cartões de embarque, no caso de os
originais se perderem ou serem extraviados. Solicitamos que envie também por e-mail os cartões
de embarque de regresso assim que chegar ao seu destino final.

F. COMUNICAÇÃO E ACESSO À INTERNET
Serão fornecidos serviços Wi-Fi gratuitos no local da reunião. Os participantes serão
responsáveis pela compra de cartões SIM junto às operadoras, caso seja necessário.
G. IDIOMA
Será disponibilizado um serviço de interpretação simultânea em Inglês e Francês.
H.

PROTOCOLOS MÉDICOS E DE COVID-19
Para participantes totalmente vacinados com seus Certificados (contendo o código QR), podem entrar
no Senegal sem um teste PCR negativo. Para os participantes que não estão totalmente vacinados ou
não possuem certificado, devem apresentar um teste PCR Negativo de menos de 72 horas à entrada
no Senegal (podem até não ser autorizados a viajar sem o teste PCR negativo).
Para os participantes financiados que precisarão de fazer um teste PCR para a entrada no Senegal,
serão reembolsados os seus custos após a apresentação do recibo original. E para aqueles que
precisarão de fazer um teste PCR para regressar aos seus países, por favor, informe-nos à chegada
para que possamos tomar as providências necessárias.

I.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO:
Jafaru Abdulrahman jabdulrahman@ecreee.org
Guei Guillaume Kouhie gkouhie@ecreee.org
Hristinia Fonseca hfonseca@ecreee.org

DESEJAMOS-LHE UMA ESTADIA AGRADÁVEL EM
DAKAR!

Achada Santo Antonio Electra Building, 2nd floor, C.P. 288, Praia, Cape Verde
www.ecreee.org

