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Nota Logística
Fórum sobre Energia Sustentável da CEDEAO (ESEF) 2022

31 de outubro – 1  de novembro

Abuja – Nigeria



1. Local: Transcorp Hilton

A 7ª edição do Fórum da CEDEAO sobre Energia Sustentável (ESEF2022), o maior encontro dedicado à Energia 
Sustentável na região da África Ocidental, terá lugar de 31 de Outubro a 01 de Novembro de 2022 no Hotel Transcorp 
Hilton em Abuja, Nigéria. 

O Fórum terá lugar no Hotel Transcorp Hilton, na sala principal do Congresso 

Local: SEDE DO ESEF 



1. Local: Transcorp Hilton

Inscrição e Retirada de Crachás: Os participantes devidamente inscritos na plataforma do evento através do sítio Web 
aqui, receberão seus crachás no balcão de inscrição à entrada da Sala do Congresso, a partir das 08h00 do dia 31 de 
Outubro. 

Refeição: Coffee-breaks e almoços serão servidos no fórum. 

https://ietw-nigeria.b2match.io/signup


1. Local: Transcorp Hilton

Serviço de Interpretação : Será assegurada a interpretação simultânea nas 3 línguas oficiais da CEDEAO (inglês, 
francês, português), durante o período de duração do fórum. 

Agenda: O ESEF 2022 é um evento livre de digitais. A agenda está disponível online no Website oficial do evento aqui.

Também recomendamos que descarregue a aplicação do website para acessar facilmente à agenda sob demanda. 

https://ietw-nigeria.b2match.io/components/23677


2. Viajar para Nigéria

O Aeroporto Internacional Nnamdi Azikiwe, também conhecido como Aeroporto Internacional de Abuja, serve como 
o principal aeroporto da capital da Nigéria, Abuja. Está localizado a 40 km (22 milhas) do centro da cidade de Abuja e 
a cerca de 40 minutos do local do Fórum. 

Para os participantes remunerados: Os representantes dos Estados-membros da CEDEAO convidados para o ESEF são 
totalmente patrocinados pelo ECREEE. Ser-lhe-á enviado um e-mail para confirmar os preparativos da sua viagem e 
um serviço de transporte do aeroporto de Abuja será previamente organizado e gerido pelo ECREEE. 



2. Viajar para Nigéria

Para os participantes patrocinados, será providenciado um serviço de traslado do aeroporto até aos Hotéis Parceiros 
do ESEF2022 (ver item 6). Após ter cumprido as formalidades de imigração e recolhido sua bagagem, por favor, 
procure o cartaz ESEF2022, que será exibido pelo pessoal da recepção mesmo à saída do aeroporto. 

Caso não consiga localizar a equipa de recepção no aeroporto, por favor ligue para (+234) 815 907 9442 



2. Viajar para Nigéria
Os participantes não patrocinados pelo ECREEE também podem fazer uso do transporte do aeroporto, procurando o 
cartaz “ESEF2022” no aeroporto e enviando sua programação de viagem por e-mail para a Sra. Marie Claire Aliman, 
através do endereço:maaliman@ecreee.org. 

Aos participantes que não são patrocinados pelo ECREEE e desejam tratar dos seus próprios preparativos de viagem, 
devem seguir os seguintes conselhos: 



2. Viajar para Nigéria
Trânsito a partir do Aeroporto 

• Aeroporto por Transporte Público- Táxis, estão disponíveis 24 horas por dia no Aeroporto Internacional de Abuja. A 
tarifa deve ser negociada com o motorista antes de entrar no veículo. Os táxis “Uber” também estão disponíveis 
em Abuja e podem ser mais fiáveis. 

• A maior parte dos hotéis em Abuja fornecem serviços de transporte de e para o Aeroporto. É aconselhável fazer 
uma reserva oficial no seu hotel e evitar transportes públicos improvisados. 



3. Informações sobre o COVID-19
A vacinação completa contra a COVID-19 é um requisito obrigatório para a entrada na Nigéria. Os participantes devem 
assegurar-se de que estão totalmente vacinados antes da chegada à Nigéria. Contudo, para os participantes que não estão 
vacinados, é necessário um teste PCR negativo à entrada e saída 72 horas antes da partida. 

Pode ser exigido um certificado válido de vacinação contra a febre amarela para entrar na Nigéria em alguns países da região.
Recomendamos que traga a sua caderneta internacional de vacinação contra a febre amarela. 

Pré-requisitos para entrada: Todos os Participantes devem preencher o formulário de inscrição no link: https://nitp.ncdc.gov.ng/ 



3. Informações sobre o COVID-19
É aconselhável preencher as informações no Portal de Viagens Internacionais da Nigéria para gerar seu código QR um 
dia antes da sua partida para evitar atrasos.

O fórum do ESEF incentiva apenas pessoas totalmente vacinadas a participar na conferência, uma vez que não será 
responsável por quaisquer complicações de saúde decorrentes da COVID-19! 

Não é obrigatório o uso de máscara no local do evento! 



4. Requisitos de visto para Nigéria
É necessário um passaporte válido ou um documento de viagem apropriado com uma data de validade não superior a 
seis (6) meses para entrar na Nigéria. 

É exigido um visto de entrada aos cidadãos de países não pertencentes à CEDEAO (Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental). Não é necessário visto para cidadãos de países membros da CEDEAO. 

Para outros países, contacte a Embaixada/Consulado da Nigéria no seu país para verificar se precisa de solicitar um 
visto. 



4. Requisitos de visto para Nigéria
Os participantes que necessitem de assistência na obtenção de um visto à chegada à Nigéria devem enviar sua solicitação, 
juntamente com uma cópia da página de dados pessoais do seu passaporte, por correio electrónico à Sra. Sra. Marie Claire 
Aliman, através do seguinte endereço: maaliman@ecreee.org, o mais tardar até o dia 15 de Outubro de 2022. A equipe do 
ESEF não assumirá qualquer responsabilidade pelos pedidos de visto à chegada apresentados após esta data. 

Para aqueles que não puderem cumprir o prazo, informações adicionais sobre vistos à chegada podem ser encontradas aqui 
https://ietw-nigeria.b2match.io/page-151 



5. Transporte para o Fórum

Um serviço de transporte será disponibilizado. 

• Todas as manhãs desde os Hotéis Parceiros ESEF2022 até ao local do Fórum / Hotel Transcorp Hilton 

• Todas as tardes/noites (no final da conferência e/ou evento social nocturno) até ao seu Hotel Parceiro ESEF2022. 

O serviço de transporte só estará disponível para os seguintes hotéis.Os desvios para hotéis fora desta lista não são 
possíveis. 

• Chelsea  

• Rockview

• Stonedge

• Bluespring

• Stratton 

• Prosbel

• Caledonian 



5. Transporte para o Fórum

Os horários ser-lhe-ão comunicados na recepção do aeroporto e também estarão disponíveis no lobby dos Hotéis 
Parceiros ESEF2022 e no local do evento. 

Para os participantes não patrocinados hospedados nos Hotéis Parceiros ESEF2022, os serviços de transporte também 
estarão disponíveis. Por favor, informe a recepção do hotel de sua escolha que está a participar da reunião, para que 
os horários dos autocarros possam ser fornecidos. 



Hospedagem

Solicita-se a todos os participantes que organizem a sua própria reserva de hotel. Os organizadores do ESEF2022 
negociaram tarifas preferenciais com os Hotéis Parceiros. 

Queira indicar que participa do ESEF2022 para beneficiar da tarifa negociada. Tendo em conta que o mês de Outubro 
é um período de alta temporada em Abuja, recomendamos-lhe que reserve o seu hotel o mais cedo possível. 

Por favor, copie: maaliman@ecreee.org ao fazer a sua reserva. 



Hotéis Parceiros do ESEF 2022 –31 e 1 de 
Novembro, Abuja, Nigéria 

Nº Hotel Endereço Telefone E-mail Contacto Tarifa de Quarto 
Standard (Naira)

1 Transcorp Hilton 

Hotel 

1 Aguiyi Ironsi Street, 
P.M.B. 200 Abuja, F.C.T., 
Nigeria 

+234 9 4613000 / 803 
0656700 
d: +234 803 9013333 t: 
+234 9 4613000 
m: +234 803 9013000 

reservations.abuja@hilton.com
obioma.nwaeze@hilton.com

OBIOMA NWAEZE 
Reservations 

Supervisor. 

96,965

2 Fraser Suites Plot 294, Leventis Close, 
Central Business District, 

Abuja, Nigeria 

+234 808 987162
+234 813 988 8888 

Janet.osakwe@frasershospitality.com
adaku.onuoha@frasershospitality.com

Mrs. Janet Osakwe 120,000.00

3 Stratton Hotel Bola Ige Close, 
Muhammadu Ribadu 
Street Off Shehu Shagari 
Way, Asokoro- Abuja. 

+234 (9)462 0700
+234 8035756828

reservations@strattonhotelasokoro.com Mrs. Chiamaka Egbu 55,500.00

Nota: Os participantes do Fórum podem hospedar-se nestes hotéis com os descontos indicados para os quartos individuais. 
O ECREEE NÃO é responsável por quaisquer custos incorridos na reserva e estadia em qualquer um destes hotéis. O ECREEE 
está apenas a estabelecer a ligação entre as duas partes a fim de facilitar o alojamento dos participantes durante o evento. 

mailto:reservations.abuja@hilton.com
mailto:obioma.nwaeze@hilton.com
mailto:Janet.osakwe@frasershospitality.com
mailto:adaku.onuoha@frasershospitality.com
mailto:reservations@strattonhotelasokoro.com


Hotéis Parceiros do ESEF 2022 –31 e 1 de 
Novembro, Abuja, Nigéria 

Nº Hotel Endereço Telefone E-mail Contacto Tarifa de Quarto 
Standard (Naira)

4 Prosbel Hotel 6, Beira Crescent Off 
Ademola 
Adetokunbo Wuse 

2, Abuja 

+234 8171555559 prosbelhotels@gmail.com Mr. Kunle Adekeye 51,000.00

5 Chelsea Hotel Central Business 

District, Abuja 

+234 

08036723442 

fow@chelseahotelabuja.com
salesmanager@chelseahotelabuja.com

info@chelseahotelabuja.com

Mrs. Akubueze Lilian 45,000.00 

6 Rockview Hotels Adetokunbo 
Ademola Crescent, 
Wuse 11, Abuja 

+2348051002052/ 
+2348083969990 

smmroyale@rockviewhotelsltd.com
reservationclassic@rockviewhotels.com

reservationroyale@rockviewhotels.com

Mrs. Anna Osho 42,187.20 

Nota: Os participantes do Fórum podem hospedar-se nestes hotéis com os descontos indicados para os quartos individuais. 
O ECREEE NÃO é responsável por quaisquer custos incorridos na reserva e estadia em qualquer um destes hotéis. O ECREEE 
está apenas a estabelecer a ligação entre as duas partes a fim de facilitar o alojamento dos participantes durante o evento. 

mailto:prosbelhotels@gmail.com
mailto:fow@chelseahotelabuja.com
mailto:salesmanager@chelseahotelabuja.com
mailto:info@chelseahotelabuja.com
mailto:smmroyale@rockviewhotelsltd.com
mailto:reservationclassic@rockviewhotels.com
mailto:reservationroyale@rockviewhotels.com


Hotéis Parceiros do ESEF 2022 –31 e 1 de 
Novembro, Abuja, Nigéria 

Nº Hotel Endereço Telefone E-mail Contacto Tarifa de Quarto 
Standard (Naira)

7 Caledonian 

Suites

21, Usuma Street, Off Gana
Street, Maitama, Abuja 

+234 9030000118 / 

9051512846 
reservations@caledoniansuites.com Mr. Kingsley 

Okafor 
36,000.00 

8 Blue Spring 

Hotel 

Central Business District, Opp, 
Ministry of Justice Near 
Federal Secretariat. Abuja 

(+234)0908311 1113 
/ 07085120949 / 

09090111115 

bluespringfrontoffice@gmail.com

info@bluespringshotel.com

Mrs. Nsidem

Francis Etuk
25,000.00 

9 Stonehedge

Hotel 

1041 Kur Mohammed Street, 
Central Business District, 

Abuja, FCT 

+234 08032562619 cynthiaonongha@gmail.com
maxwellcollinsstonehedgehotel@gmail.com

Mrs. Cynthia 

Onongha

25,000.00 

Nota: Os participantes do Fórum podem hospedar-se nestes hotéis com os descontos indicados para os quartos individuais. 
O ECREEE NÃO é responsável por quaisquer custos incorridos na reserva e estadia em qualquer um destes hotéis. O ECREEE 
está apenas a estabelecer a ligação entre as duas partes a fim de facilitar o alojamento dos participantes durante o evento. 

mailto:reservations@caledoniansuites.com
mailto:bluespringfrontoffice@gmail.com
mailto:info@bluespringshotel.com
mailto:cynthiaonongha@gmail.com
mailto:maxwellcollinsstonehedgehotel@gmail.com


7. Informações Gerais

Bancos e Pagamentos

Uma lista de bancos na Nigéria pode ser encontrada aqui: https://www.cbn.gov.ng/Supervision/Inst-DM.asp 

Existem muitas máquinas Multibanco na cidade (principalmente em bancos e hotéis). A maior parte dos hotéis e 
restaurantes aceitam cartões de crédito e débito. 

No entanto, é também aconselhável levar algum dinheiro consigo para evitar ser bloqueado. 

Hora 

GMT +1 

Moeda

A moeda nigeriana é o Naira, representado por N. , Dólares americanos e Euros são os mais fáceis de trocar por N. 
Não dispomos de informações válidas sobre as actuais taxas de câmbio. 



7. Informações Gerais

Segurança

É altamente recomendável tomar medidas de segurança de senso comum para evitar atrair a atenção desnecessária. Podem 
ser encontradas mais informações relacionadas com a segurança clicando aqui: https://fema.abj.gov.ng/police-emergency-
line-fct/ 

Para qualquer situação de segurança. Ligue para os seguintes números de emergência da polícia nigeriana:           
07057337653, 08061581938, 08032003913 

Serviços Médicos

Em caso de emergência médica, por favor dirija-se directamente ao Hospital Nacional de Abuja 

Endereço. Lote 132 central business district/ Distrito Central de Negócios (fase II) PMB 425, Garki. Abuja, F.C.T. Nigéria.  Tel: 
+2348097520012.  https://nationalhospital.gov.ng/contact/. É aconselhável fazer um seguro de saúde, acidente e viagem, 
durante todo o período de participação, incluindo o tempo de viagem. 

Electricidade

A tensão padrão em Abuja é de 230 volts e a frequência padrão é de 50Hz. A tomada eléctrica é do mesmo tipo que a utilizada 
na Europa continental e em muitos outros países. 

https://nationalhospital.gov.ng/contact/


Informações adicionais sobre Nigéria
Características Geográficas

A Nigéria é um país da África Ocidental que ocupa uma área de 923.769 km ². 

A população é estimada em 214 milhões de habitantes (2021). A Capital da Nigéria é Abuja, com cerca de 3,5 milhões de 
habitantes. O nome "Nigéria" foi originalmente adoptado do "Rio Níger" que atravessa o país. O lema nacional da Nigéria é 
"Unidade e Fé, Paz e Progresso". 

Como se pode ver no mapa acima, a Nigéria compartilha fronteiras terrestres com a República do Benim a oeste; com Chade e 
Camarões a leste e com o Níger ao norte. Sua costa encontra-se ao sul, no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. 

Lugares a visitar / Informações turísticas em Abuja 

Abuja está repleta de lugares interessantes para relaxar e descontrair. Boates, maquis (espaços ao ar livre que servem refeições e 
bebidas baratas, com música), restaurantes, cafeterias, etc. 

Abuja dispõe também de vários pontos turísticos que poderá visitar. 

Consulte os links como apoio para as suas excursões e actividades turísticas: 

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293825-Abuja_Federal_Capital_Territory.html 

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293825-Activities Abuja_Federal_Capital_Territory.html 

Para mais informações, por favor, envie um e-mail para: esef@ecreee.org 



Desejamos-lhe uma viagem segura e esperamos vê-lo no ESEF 2022. 

Equipa do ECREEE 
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