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Caros participantes 

 

O Governo da República do Senegal tem o prazer de os receber em Dacar, República do Senegal, 

país da Teranga, para a sexagésima oitava sessão do Comité Regional para a África da OMS, que 

irá decorrer de 27 a 31 de Agosto de 2018 no Hotel King Fahd. 

 

Queiram encontrar abaixo algumas informações gerais úteis sobre a viagem, a cidade de Dacar, e 

as disposições logísticas tomadas para o Comité Regional. 

 

 VISTOS 

As condições de entrada no Senegal variam de acordo com o país de origem: 

1 - Países africanos isentos de visto de entrada no Senegal para todos os tipos de passaporte: 

Estados-Membros da CEDEAO, Mauritânia, Djibuti, Ilha Maurícia, Marrocos, República 

Centro-Africana e Tunísia. 

 

2 - Países africanos isentos de visto de entrada no Senegal para passaportes oficiais: Argélia 

(diplomáticos e de serviço), Quénia (diplomáticos e de serviço, ordinário + Ordem de Missão 

para os funcionários internacionais), Líbia (diplomáticos e de serviço) Uganda (diplomáticos e de 

serviço). 

 

3 - Com a excepção destas duas categorias de países africanos, todos os outros países 

precisam de visto para entrar no Senegal, independentemente do tipo de passaporte. Nesse caso, 

queiram entrar em contacto com a representação do Senegal no vosso país (Embaixada ou 

Consulado) para um pedido de visto antes da partida. 

Caso não haja representação do Senegal no seu país, queira enviar-nos uma cópia da página 

biométrica do seu passaporte 30 (trinta) dias antes da partida, para que possamos solicitar um 

visto de entrada à chegada. As cópias devem ser enviadas por meio da plataforma de registo 

on-line até 3 de Agosto de 2018. 

 

4 - Os titulares de salvo-condutos das Nações Unidas não precisam de visto de entrada no 

Senegal. 

 

 COMO CHEGAR - LOCAL DA CONFERÊNCIA E TRANSPORTE 

 

A sexagésima oitava sessão será realizada em Dacar, no Centro de Conferências do Hotel King 

Fahd. Para mais informações, por favor clique no link http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/ 

e visite a página web oficial do local da conferência. 

 

O aeroporto Internacional de Dacar Blaise Diagne está localizado no município de Diass, a cerca 

de 45 km da cidade de Dacar. Está ligado a Dacar por uma auto-estrada e o tempo de viagem é de 

cerca de 40 minutos. 

 

http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/en/
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O secretariado da sexagésima oitava sessão do Comité Regional providenciará o transporte dos 

participantes do Aeroporto Blaise Diagne para o hotel e vice-versa. Terão de enviar ao 

secretariado da sexagésima oitava sessão do Comité Regional os detalhes do vosso voo o mais 

cedo possível, o mais tardar a 3 de Agosto de 2018. Por favor utilizem a plataforma de registo on-

line para enviar a vossa informação de chegada. 

 

Também poderão acertar com o hotel que terão escolhido o transporte do aeroporto para o hotel e 

vice-versa. Nesse caso, terão de fornecer ao hotel os detalhes do voo. 

 

O comité organizador garantirá o transporte dos participantes dos hotéis listados no Anexo 1 para 

o local da conferência todas as manhãs e do local da conferência para os hotéis após o trabalho. 

Os organizadores não serão responsáveis pelo transporte dos participantes durante os intervalos 

para almoço, dado que o almoço está planeado no local da conferência. 

 

 RECOMENDAÇÕES DE HOTEL 

 

A lista de hotéis seleccionados para a sexagésima oitava sessão do Comité Regional consta do 

Anexo 1. É recomendável que façam a vossa reserva num desses hotéis para aproveitar o 

serviço de transporte que os organizadores irão prestar entre os hotéis e o Hotel King Fahd, 

local da sexagésima oitava sessão do Comité Regional. 

 

Os participantes são convidados a fazer as suas próprias reservas directamente nos hotéis 

recomendados. Recomenda-se que façam a vossa reserva o mais rapidamente possível, pois a 

oferta de quartos poderá esgotar-se rapidamente devido à grande procura relacionada com 

a sessão do Comité Regional. Para fazer uma reserva, queiram consultar o Anexo 1, que mostra 

as tarifas por tipo de quarto e as informações de contacto de cada hotel. 

 

REGISTO E CARTÕES DE ACESSO 

Todas as informações relativas à confirmação da participação, incluindo os detalhes do voo, 

requisitos de visto e reservas de hotel, devem ser fornecidas através do preenchimento da 

plataforma de registo on-line http://reg.unog.ch/e/RC68 

Queiram entrar em contacto com o escritório da OMS no país mais próximo ou enviar um email 

para RC68confirmation@who.int se precisarem de ajuda no preenchimento. 

 

Os participantes deverão registar-se no local da conferência, e obter os seus cartões de acesso 

antes da abertura do Comité Regional. O registo será feito à entrada do Hotel King Fahd. Por 

razões de identificação e de segurança, o uso do cartão de identificação oficial é obrigatório 

para todos os participantes durante toda a sessão do Comité Regional, incluindo eventos sociais 

oficiais. 

 

O registo no local da conferência terá início a 24 de Agosto de 2017, à entrada do Centro de 

Conferências do Hotel King Fahd. 

 

http://reg.unog.ch/e/RC68
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 RESTAURAÇÃO 

 

As pausas para café/chá e os almoços serão fornecidos gratuitamente aos participantes durante os 

trabalhos do Comité. Os participantes também terão a oportunidade de comer ou comprar bebidas 

nos restaurantes e bares do Hotel King Fahd. 

 

 

 INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A CIDADE DE DACAR 

 

 

CLIMA 

 

O mês de Agosto é a estação chuvosa, com chuvas frequentes e fortes. As temperaturas atingem 

os 30ºC. É aconselhável levar um guarda-chuva ou roupa de protecção contra a chuva! 

 

MOEDA 

 

A moeda é o franco CFA da UEMAO. A taxa de câmbio flutua à volta de 1 (um) dólar dos EUA 

(US$ 1) para 573 FCFA. É fixa para 1 (um) Euro (€ 1) por 656 FCFA. 

 

TELEFONE E INTERNET 

 

Pode obter-se facilmente cartões SIM locais apresentando o passaporte. Existem 3 operadores 

principais no país, que são ORANGE, TIGO e SENTEL (EXPRESSO) 

A ligação à Internet é fácil e a maioria dos hotéis fornece acesso Wi-Fi gratuito nos quartos e 

áreas públicas, APENAS para os hóspedes. Verifique a disponibilidade de Wi-Fi ao fazer a sua 

reserva. 

Para fazer uma ligação internacional para Dacar, deve inserir o +, depois o código do Senegal 

(221) seguido do número local. 

 

 

SAÚDE 

 

A vacina contra a febre-amarela é obrigatória para entrar no Senegal. Traga a sua caderneta 

internacional de saúde e guarde-a durante a sua estadia. As farmácias da cidade estão bem 

abastecidas com produtos e medicamentos que podem ser comprados com receita médica. Se 

estiver a seguir um tratamento médico, é recomendável que traga medicação suficiente para 

cobrir a sua estadia. 

 

Em caso de emergência médica, queira entrar em contacto com os centros ou as pessoas cujos 

números de telefone estão listados no final deste boletim informativo. 
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SEGURANÇA 

 

De modo geral, Dacar é um destino de viagem muito seguro, sem riscos de segurança. No 

entanto, não devem ser descartados pequenos furtos e roubos, e a vigilância deve ser mantida a 

qualquer hora do dia e da noite. Por favor, siga as instruções de segurança abaixo: 

 Mantenha objectos de valor no cofre do seu quarto ou na recepção do hotel; 

 NÃO leve consigo grandes quantidades de dinheiro quando sair; 

 Evite sair sozinho e a pé depois de escurecer e evite áreas isoladas; 

 

DESLOCAÇÕES 

 

Os táxis estão disponíveis e a maioria dos hotéis poderá chamá-los. Também poderão encontrá-

los dentro e nos arreedores da cidade. O preço de uma corrida de táxi varia geralmente entre os 

3500 e os 5000 CFA, para uma deslocação no centro da cidade. 

 

ÁGUA 

 

Não é recomendado beber água da torneira durante a sua estadia em Dacar. A água mineral 

engarrafada está disponível em todo o lado. 

 

 

ELECTRICIDADE 

 

A electricidade da rede no Senegal é de 220 volts. As tomadas de alimentação têm dois orifícios 

redondos. Não se esqueça de trazer consigo adaptadores adequados para os seus aparelhos 

eléctricos de 110 volts. 

 

 

IDIOMA  

 

A língua oficial é o francês, entendido por boa parte da população. Existem cerca de dez línguas 

nacionais (wolof - a mais difundida - serer, diola, puular, soninké, mandinga...) e várias outras 

menos correntes. 

 

LOCAIS A VISITAR EM DACARE ARREDORES 

 

Dacar, a capital, encanta aqueles que têm a boa ideia de ficar lá mais do que o tempo de uma 

escala. Os seus mercados movimentados, a vida nocturna exuberante, os locais cheios de história, 

as aldeias artesanais e, acima de tudo, as vilas de pescadores autênticas, criam um caleidoscópio 

surpreendente. Localizada no extremo ocidental do continente africano e de frente para o Oceano 

Atlântico, Dacar desdobra-se, em contrastes surpreendentes, entre modernidade e autenticidade. 

 

O MONUMENTO AO RENASCIMENTO AFRICANO 

Classificado com um dos mais altos monumentos do mundo, a obra é uma imponente estátua de 

bronze e cobre de 52m de altura que representa um casal e uma criança. Do alto, pode-se admirar 

a cidade a 360 graus. Com o pôr-do-sol em pano de fundo, o espectáculo é grandioso. 
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GORÉE 

Ao largo da costa de Dacar, Gorée exerce um fascínio extraordinário, tanto nos seus visitantes 

famosos como anónimos. Lugar único, cheio de emoção, onde as casas de fachadas ocre e rosa 

revelam, através das persianas azuis, a história da escravidão. A visita da Casa dos Escravos, 

embalada pela narrativa lírica que a acompanha, transporta-nos no tempo. As vibrações dos 

fantasmas do passado são sentidas em todos os quartos, em especial em frente à "porta sem 

retorno", incrível contraste entre a escuridão do corredor e o azul do oceano. Além disso, a 

incrível beleza da ilha, uma mistura agradável de tranquilidade e requinte, a descoberta dos 

museus e o trabalho de pintores locais, fascinam o visitante. 

 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

 

Serviços médicos 

 

Hospital Geral de Dacar: 338395050 

Número nacional de emergência (SAMU): 1515 - 338698252 

Centro antivenenos: 818001515 

 

Serviços de segurança 

Polícia: 17 

Bombeiros: 18 

 

UNDSS 

Assessor de Segurança: Sr. Pierre-Etienne Ruff - Tel: +221 77 450 58 21 Email: pierre-

etienne.ruff@undss.org 

 

Ministério da Saúde e Acção Social 

 

 Alassane Mbengue – Secretário-Geral do MSAS - Telefone: +221777404249 - Email: 

papalsane@yahoo.fr 

 Dr. Aloyse Diouf - Director de Gabinete do MSAS - Telefone: +221777404248 - E-mail: 

diouf_aloyse@yahoo.fr 

 Dr. Boubacar Gueye - Consultor Técnico MSAS N.º 1 - Telefone: +221777404252 - E-mail: 

boubsan2000@yahoo.fr 

 Dr.ª Marie K. Ndiaye – Directora-Geral de Saúde - Telefone: +221777404260 - E-mail: 

ndiayekhemesse@yahoo.fr 

 Pr Mamadou Beye - Director do SAMU Nacional - Telefone +221777409343: - Email: 

mamadoubeye@yahoo.fr 

 Ousseynou NGOM - Director da Administração Geral e Equipamentos Telefone: 

+221777404259 - Email: ouzingom03@hotmail.fr 

 Ndeye Penda Diop SALL - Membro da comissão de logística da DAGE - Telefone 

+221775724385: - Email: pendasall1602@gmail.com 

 Thiane GUEYE DIAW - Gestora de Contas de Saúde - Telefone +221775486689: - E-mail: 

nethiadiaw@gmail.com 
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Organização Mundial da Saúde 

 

 Dr. Farba Lamine Sall - Chefe da Representação da OMS no Senegal - Telefone: +221 77 

299 18 17 e-mail: sallf@who.int 

 Maïmouna Diop - Responsável de Operações - Telefone: +221 772991774 Email: 

mdiop@who.int 

 Odon Mushobekwa - Chefe regional dos serviços administrativos (Escritório Regional) - 

Email: mushobekwao@who.int 

 Eniko Andrea Mankampa Toth – Responsável de conferências e protocolo - Telefone: +221 

77 82879 60 - Email: tothe@who.int 

 Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa – Responsável de transportes e viagens (Escritório 

Regional) - Telefone: +242 068 957 710 - e-mail: rutabuzwai@who.int 

 Abdoulaye Doumbia - Responsável regional pela segurança no terreno (Escritório Regional) 

- Tel: +242 065081087 Email: doumbiaa@who.int 

 Dr. Roland R. E. Rizet - Médico consultor regional - Email: rizetro@who.int 

 

 

 

Anexo 1. Lista dos hotéis recomendados 

 

 

Anexo 2. Formulário de registo 



AFR/RC68/INF/01 
Página 7 

 

ANEXO 1. LISTA DOS HOTÉIS RECOMENDADOS 

 
N° Nome do hotel Nº de 

estrelas 

Tipo de 

quarto 

Número 

total de 

quartos 

Número de 

quartos 

disponíveis 

Tarifas 

(em 

XOF)  

Pequeno 

almoço 

incluído 

Transporte 

entre hotel 

e aeroporto 

Restaurante Serviço 

de 

quartos 

Modalidades 

de pagamento 

Internet/

WiFi 

Condições de 

reserva e anulação 

Número de 

telefone 

Email 

1 
KING FAHD 

PALACE 
5 

Standard / 

Simples 
149 30 87.000 

Incluído  
NÃO 

XOF 
Sim 24h/24 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

com o 

preenchimento de 

um formulário 

+221 33 
869 69 69 

informations.dakar@k

ingfahdpalacehotels,c
om 

 

Deluxe 163 50 
108.00

0 

Suite Júnior 26 26 
250.00

0 

Suite Deluxe 12 12 
250.00

0 

2 
YAAS HOTEL 

ALMADIES 
4 

Standard / 

Simples 
89 80 60.000 Incluído 6.500XOF Sim 24h/24 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

24 horas de 

antecedência 

gratuito 

+221 33 

859 07 00 

nadia.dosseh@yaashot

els.com 

3 THE PALMS 4 
Standard / 

Simples 
20 15 

110.00

0 
Incluído XOF NÃO 24h/24 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

por email 

 

+221 33 

868 05 05 

reservations@palmsda

kar.com 

4 
RADISSON 

BLU DAKAR 
5 

Standard / 

Simples 
241 

100 

84.145 

Incluído 
Com 

horários 
Sim 24h/24 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

por email 

Cancelamento : Ver 

política de 

cancelamento do 

hotel 

+221 33 

869 33 

07/18/19 

reservations.dakar@ra

dissonblu.com/marie.s

arr@radissonblu.com 

 
Business 141 92 560 

5 TERROU BI 5 

Standard / 

Simples 
74 69 

100.00

0 
incluído 

25.000 

XOF 
Sim 24h/24 

Visa 

Master 

 

Sim 

Garantir a reserva 

até às 16h da 

véspera da chegada 

+ 33 839 

90 39/77 

725 00 41 

reservation@terroubi

.com/dircommercial

@terroubi.com Deluxe 76 65 
121.00

0 

6 

LE LODGE 

DES 

ALMADIES 

2 
Standard / 

Simples 
38 38 48.000 Incluído Não Sim Não 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

24 horas de 

antecedência 

gratuito  

+221 33 

869 03 45 
hotel@lodgedesal 

7 FANA HOTEL 2 
Standard / 

Simples 
37 25 39.000 Incluído Não Sim Não 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

24 horas de 

antecedência 

gratuito  

 

 

+221 33 

820 06 06 

et 820 86 

30 

fanahotel@orange.sn 

8 

FREUR DE 

LYS HOTEL 

ALMADIES 

2 
Standard / 

Simples 
32 32 60.000 Incluído Não Sim Sim 

Visa 

Master 

 

Sim 

Confirmar a reserva 

com cartão de 

crédito 

Cancelamento com 

72 horas de 

+221 33 

869 86 87 

infos@hotelfleurdelys

dakar.com 

mailto:informations.dakar@kingfahdpalacehotels,com
mailto:informations.dakar@kingfahdpalacehotels,com
mailto:informations.dakar@kingfahdpalacehotels,com
mailto:reservations.dakar@radissonblu.com
mailto:reservations.dakar@radissonblu.com
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gratuito 

9 
LE NGOR 

DIARAMA 
2 

Standard / 

Simples 
120 80 62.000 Incluído Não Sim Não 

Visa 

Master 
Sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

1 mês de 

antecedência 

gratuito  

+221 33 

820 27 24 

ngordiarama@orange.

sn 

10 
HOTEL LA 

MADRAGUE 
2 

Standard / 

Simples 

vista mar 

6 6 62.000 

Incluído Não Sim Não 
Visa 

Master 
Sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

1 mês de 

antecedência 

gratuito  

+221 33 

820 02 23 

reservation@hotel-

madrague.com Standard / 

Simples 

 

14 14 58.000 

11 
SARGAL 

HOTEL 
2 

Standard / 

Simples 

 

20 20 32 200  
Não 

incluído 
sim não Não 

Visa 

Master 
sim 

Se a reserva não for 

feita os quartos não 

serão guardados 

+221 33 

869 75 96 

infos@sargalhotel;co

m 

12 LA DETENTE 2 

Standard / 

Simples 

 

20 20 39 900 incluído nãon Sim  Não 
Visa 

Master 
sim 

Confirmar a reserva 

por email. 

Cancelamento com 

1 mês de 

antecedência 

gratuito  

+221 33 

820 72 12 
ladetente@orange.sn 

mailto:ngordiarama@orange.sn
mailto:ngordiarama@orange.sn


AFR/RC68/INF/01 
Página 9 
 

Guia para o registo online 
 

 

1. Copie a ligação http://reg.unog.ch/e/RC68 para a página Web do seu navegador Chrome, 

Microsoft Edge, Safari ou Opera. 

 

2. Na página PSC68, clique no botão Register now (Registar-se agora). 

 

3. Será redireccionado para a página de login. Em seguida, clique em Create a new account 

(Criar uma conta nova). 

 

4. Preencha o formulário de criação de conta e clique em Confirm (Confirmar). 

 

5. Deverá receber um e-mail de activação da conta ao fim de poucos minutos. 

 

6. Clique no link de activação da conta para activar sua conta. 

 

7. A sua conta está agora activa e será redireccionado para a página do PSC68. 

 

8. Se não estiver ainda conectado, faça o login utilizando o seu novo nome de utilizador e 

nova palavra passe Indico. Pode utilizar esta conta para todas as outras reuniões dos 

órgãos de direcção do Escritório Regional para a África, utilizando o sistema Indico. 

 

9. O formulário de inscrição na conferência está pré-preenchido com algumas informações 

sobre a sua pessoa. Queira carregar uma identificação com fotografia ou utilize a webcam 

para tirar uma fotografia, depois preencha todos os campos. Clique no botão Register 

(Registar-se) quando terminar. 

 

10. Irá receber um e-mail automático confirmando a recepção do seu formulário de registo. 

Irá depois receber um e-mail informando se o seu pedido foi aceite. 

http://reg.unog.ch/e/RC68

