Nota Logística
para os Participantes patrocinados pelo evento
A segunda edição do Fórum sobre as Energias Sustentáveis da CEDEAO – ESEF 2018, o
maior encontro sobre as energias sustentáveis da Àfrica Ocidental, terá lugar nos dias 13 a 15
de Novembro de 2018 no Radisson Blu Hotel em Dakar, Senegal. O Centro para as Energias
Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREEE) agradece desde já o seu interesse
e disponibilidade em participar neste evento.
Afim de melhor assegurar a sua participaçao neste referido Fórum ESEF 2018, queira
encontrar abaixo, algumas informações adicionais :

1. Organização de viagem
As passagens aéreas serão disponibilizadas aos participantes financiados, em classe
económica, pelo percurso mais directo do local de residência ao local do Fórum. Com
excepção dos Ministros e Comissários, seguindo as normas de deslocamento das comissões
da CEDEAO.
Um itinerário vos será enviado através do endereço de email travel@ecreee.org para análise
e confirmação. Por favor tenha atenção à vossa caixa de entrada ou lixo eletrónico. Confirme
o itinerário, o mais breve possível, verificando a ortografia do seu nome, as datas e aeroporto
de partida, para permitir que a Unidade de Viagem emita o seu bilhete atempadamente.
Os participantes que não são patrocinados pelo ECREEE são responsáveis por organizar a
viagem.
Nota : os participantes que desejarem fazer alterações nos bilhetes já emitidos, deverão fazêlo sob sua responsabilidade e custo. Os dias extras originados pela alteração serão da
responsabilidade exclusiva do mesmo.

2. Requisitos para obtenção do visto para o Senegal
Observe que é necessário um passaporte válido ou outro documento de viagem apropriado
com validade superior a seis (6) meses para entrar no Senegal. Embora cidadãos de 125 países
possam entrar no país para estadias não superiores a noventa (90) dias, alguns poderão
necessitar do visto. Queira contactar a embaixada/consulado do Senegal no seu país para
verificar se necessitará do visto de entrada.
Aqui, abaixo, uma lista de países onde o visto para o Senegal não lhes é exigido :

Todos os cidadãos da União Europeia, Argélia, Andorra, Argentina, Austrália, Bahamas,
Bahrein, Barbados, Benin, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Camarões,
Canadá, Cabo Verde, República Centro Africano, Chade, Comores, Congo, República
Democrática do Congo, Costa Rica, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Etiópia, Fiji,
Gabão, Gâmbia, Gana, Granada, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Honduras,
Islândia, Índia, Israel, Jamaica, Japão, Quênia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Lesoto, Libéria,
Liechtenstein, Madagáscar, Malawi, Malásia, Mali, Ilhas Marshall, Mauritânia, Maurícias,
Micronésia, Mônaco, Marrocos, Namíbia, Nepal, Nova Zelândia, Níger, Nigéria , Noruega,
Omã, Rússia, Ruanda, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas,
Samoa, San Marino, Seychelles, Serra Leoa, Cingapura, Ilhas Salomão, África do Sul, Coreia
do Sul, Sri Lanka, Suriname, Suazilândia, Suiça, Tailândia, Timor Leste, Togo, Tunísia,
Turquia, Tuvalu , Uganda, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos Estados Unidos, Vanuatu,
Cidade do Vaticano, Zâmbia, Zimbábue.
Além disso, o visto à chegada e o pedido online do visto é uma prática habitual para o
Senegal. Para mais informações, consulte http://www.viasenegal.sn

3. Transporte em Dakar, Senegal
O transporte do aeroporto para os hotéis parceiros do ESEF 2018 (ver lista mais abaixo), será
providenciado pela organização do evento. Após terminar as formalidades de imigração e
recolher as suas bagagens, por favor procure pela equipe de receção no exterior do aeroporto
que estará sinalizada pelas placas « ESEF 2018 ».
Além disso, um autocarro irá transportá-lo :
•
•

Todas as manhãs do hotel parceiro onde está hospedado ao Radisson Blu Hotel
Dakar ;
Todas as tardes (no final da conferência / ou tarde social), de volta ao seu hotel
parceiro do ESEF 2018.

Os horários vos será informado aquando da sua chegada no aeroporto pela equipe e estarão
igualmente disponíveis no hall de entrada dos hotéis parceiros do ESEF 2018 e local do
evento.
Por favor, observe que o ESEF2018 fornecerá um serviço de translado apenas de / para os
hotéis parceiros do ESEF2018, conforme listado abaixo. Os desvios para hotéis fora desta
lista não serão permitidos. Muito obrigado pela sua compreensão.
Queira enviar um email para contact@ESEF2018.com e cópia para serge@sem-fund.org e
travel@ecreee.org com as seguintes informações :
•
•
•

O primeiro e último nome do participante na linha do assunto do email ;
Os dados do vôo de chegada a Dakar : data, hora e número do vôo ;
O nome do hotel parceiro do ESEF 2018 escolhido

Caso não consiga localizar a equipe de receção no aeroporto, queira por favor ligar para M.
Serge SERY através do número +221 77 642 27 47 ou para M. Youssoupha SAMB através de
+221 77 915 14 84 (telémovel e WhatsApp)

4. Ajudas de custo (DSA - Per Diem)
As ajudas de custo serão pagas de acordo com as tarifas da CEDEAO e somente aos
participantes patrocinados.

Nota: a todos os participantes patrocinados será solicitado o passaporte e originais dos cartões
de embarque afim de receberem as ajudas de custo. Uma assistente protocolar estará
encarregue de fazer a recolha no primeiro dia do Fórum.

5. Hospedagem
Agradecemos o favor de organizar a sua reserva de Hotel. A ESEF 2018 negociou tarifas
especiais nos hotéis parceiros (consulte a tabela abaixo ou visite o nosso website ESEF 2018).
Informe ao hotel que participará da ESEF 2018 para que obtenha a tarifa negociada.
Recomendamos que faça a sua reserva o mais rapidamente possível pois o mês de Novembro
é época alta em Dakar.
Hotéis parceiros do ESEF2018, Dakar, Senegal:
Hotel

Room
Type

Price

Area

Distance
from
Venue

Internet

Booking
E-mail

Radisson
Blu
(5 stars)

Standard
w/ garden
view

XOF 115,000
EUR 175
USD 208
Incl. breakfast

Fann
Résidence/
Corniche
Ouest

0 km
0 min

www.radissonblu.com/en/hot
el-dakar

Info.dakar@radissonblu.com

Superior
w/ city
view

XOF 95,500
EUR 146
USD 173
Excl. breakfast
Plateau (City
Center)

7.3 km
18 min
drive
(depends on
traffic)

www.pullmanhotels.com/gb/h
otel-0563-pullman-dakarteranga/index.shtml

Dakar.reservation@accor.com

Almadies

8.2 km
13 min
drive
(depends on
traffic)

www.yaashotels.com/ourhotels/yaas-hotel-almadiesdakar

Reception.almadies@yaashotels.com

Plateau (City
Center)

20 min
drive
(depends
on traffic)

Plateau (City
Center)

20 min
drive
(depends
on traffic)

Almadies

8.2 km
13 min
drive
(depends on
traffic)

Pullman
Terranga
(5 stars)

Yass
(3 stars)

Deluxe w/
sea view

XOF 120,500
EUR 184
USD 218
Excl. breakfast

Standard
w/ king
size bed

XOF 66,000
EUR 100
USD 120
Incl. breakfast

Standard

CFA 90,000
EUR 137
UDS 164

NOVOTEL
(5 stars)
Deluxe

HOTEL IBIS
(4 stars)

Palms
luxury
Boutique
Hotel
(5 stars)

Different
types of
rooms

CFA 110,00
EUR 168
UDS 200

CFA 75,000
(EUR 115)
CFA 69,500
EUR 106

Standard

XOF 110,000
EUR 168
USD 200
Incl. breakfast

Junior Suit

XOF 110,000
EUR 168
USD 200
Incl. breakfast

Royal Suit

XOF 150,000
EUR 229
USD 273
Incl. breakfast

http://www.palmsdakar.com/

Contact

+221 33 869 33 33
Awa , Thierno Baldé

+221 33 849 49 94
Anna Nacy NDIAYE

+221 33 859 07 00
Nadia Dosseh

Dakar.MeetingsReservation@accor.c
om

+221 338892214
Anna Nacy Ndiaye
338494994

Dakar.MeetingsReservation@accor.c
om

+221 338494994
Anna Nacy Ndiaye

info@palmsdakar.com

+221 33 868 05 05
Marie Louis

HOTEL
RESIDENCE LA
CORNICHE
(3 stars)

Different
types of
rooms

CFA 46,000
EUR 70
USD 83
Incl. breakfast
CFA 57,000
EUR 87
USD 103
Incl. breakfast

Corniche Ouest
(Mamelle)

10 min drive
(depends on
traffic)

https://www.booking.com/hotel/sn/r
esidence-la-corniche.fr

Almadies

8.2 km
13 min drive
(depends on
traffic)

www.hotelfleurdelysdakar.com

info@hotel-residencelacorniche.com

+221 338601396
Josephine

Standard

Hotel Fleur
de lys
(3 stars)

XOF 70,000
EUR 107
USD 127
Incl. breakfast
Room VIP

XOF 75,000
EUR 115
USD 136
Incl. breakfast

infos@fleurdelysdakar.com

+221 33 849 46 09
Madame Ndoye

standard

Superior

XOF 57,000
EUR 87
USD 104
Incl. breakfast
XOF 62,000
EUR 95
USD 113
Incl. breakfast

Deluxe

Hotel le
Ndiambour
(4 stars)

Junior suit

Suit

LA
DETENTE
(3 stars)

Different
types of
rooms

XOF 67,000
EUR 102
USD 122
Incl. breakfast
XOF 77.000
EUR 118
USD 140
Incl.breakfast

Plateau (City
Center)

8 min drive
(depends on
traffic)

www.lendiambour.com

47 ,Route des
almadie

8 min drive
(depends
on traffic)

http://hotelladetente.com/Contact.ht
ml

ndiambour@orange.sn

+221 33 849 42 89
Madame Niang

XOF 90,000
EUR 137
USD 164

CFA 39,900
EUR 61
UDS 164
Incl.breakfast
CFA 47,900
EUR 73
UDS 87
Incl.breakfast

ladetente@orange.sn

+221 338203975
Monsieur Coly

6. Informações Gerais
Comunicação
É possível obter um número local no aeroporto logo após a zona da recolha das
bagagens e à saída do aeroporto ou em uma das agências da empresa de
telecomunicação (custando cada cartão SIM cerca de 1,000 CFA ou 1,50 EUR / 1,80
USD). Deverá apresentar o seu passaporte para obter o cartão.
Hora
O Senegal esta no Tempo Universal Coordenado (UTC).
Moeda
A moeda é o franco CFA (XOF). Caixas electrónicos estão disponíveis pela cidade
(principalmente nos Bancos e alguns Hotéis) e a maior parte dos hotéis e alguns restaurantes
aceitam pagamentos com cartões de crédito. O Dólar Americano e o Euro são os mais facéis
de se fazer a conversão para CFA.
Vacinação
Um certificado de vacinação válido contra a febre amarela poderá ser solicitado por certos
países para entrar no Senegal. Embora os funcionários da alfândega não sejam tão rigorosos,

recomendamos que você traga consigo seu certificado de vacinação internacional. Certifiquese de ter as vacinas adequadas e necessárias, incluindo documentação, antes de viajar.
Segurança
Dakar é uma cidade segura. No entanto, seja cuidadoso afim de evitar atrair atenção
desnecessária para si mesmo e seus objectos de valor.
Electricidade
A voltagem padrão em Dakar é de 230 volts. A tomada é o mesmo usado na Europa
continental e em muitos outros países.
Números de Telefone de Emergência




Polícia
Bombeiros
Serviço de urgência médica

17
18
(+221) 33 889 15 15

Dúvidas / Informações
Queira por favor consultas o site oficial do ESEF 2018 para obter informações actuais sobre o
evento: http://esef2018.com
Desejamos-lhe uma boa viagem e esperamos vê-lo em breve na ESEF2018!
A equipa ESEF218

