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Introdução 

_ 
Caro Chefe de Missão, 

 

Em pouco pouco mais de um mês, estaremos recebendo você e suas delegações no Sal para a 

primeira edição dos Jogos Africanos de Praia. 

A fim de ajudá-lo no seu planeamento e preparação final, temos o prazer de lhe apresentar o 

Manual dos Chefes de Missão, que contém informações detalhadas sobre todas as áreas com 

impacto nos CONs e atletas, incluindo serviços e instalações para os Jogos. Recomendamos 

vivamente que revejas o manual cuidadosamente e o distribuas por toda a tua delegação, para 

garantir que estejam totalmente preparados para os Jogos. 

A equipa de Relações com os CONs terá todo o gosto em ajudá-lo nos seus preparativos, e estará 

instalada na Vila dos Atletas de 12 a 24 de junho de 2019. 

Estamos ansiosos para lhe dar as boas vindas ao Sal e partilhar o espírito Cabo-Verdiano de 

morabeza! 

 

Saudações Desportivas, 

 

 

Yann Craven  

CEO  
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Datas importantes 
 

Calendário  Área funcional Actividades 

10 maio 2019 
Relações com os 

CONs 

Publicação do Manual dos Chefes de Missão (formato 

electrónico) 

10 maio 2019 Credenciamento Prazo final de Credenciamento do CON 

13 maio 2019 
Chegadas e 

Partidas 

Prazo final para apresentação de informações sobre Chegadas e 

Partidas. 

14 maio 2019 Antidopagem 

Isenções de Uso Terapêutico:  Prazo para solicitar uma isenção 

por uso terapêutico (TUE) ou reconhecimento mútuo de um TUE 

existente 

14 maio 2019 Desportos 

Versões eletrônicas dos Guias Desportivos para Líderes de Equipa 

do CON e Manuais de Oficiais Técnicos (por desporto) 

distribuídos 

20 – 24 maio 

2019 

Relações com os 

CONs 
Reuniões de Preparação de Delegação 

11 junho 2019 ACNOA Reunião do Conselho Executivo da ACNOA 

A partir de 12 

de junho 2019 

Relações com os 

CONs 
Reuniões de Chegada das Delegações 

 

12 junho 2019 
Transportes Serviços de transporte em operação 

12 junho 2019  Vila dos Atletas Abertura Oficial da Vila dos Atletas as 07.00  

12 junho 2019 ACNOA Assembleia Geral da ACNOA 

14 junho 2019 Cerimônias Cerimônia de Abertura  

23 junho 2019 Cerimônias Cerimônia de Encerramento 

24 junho 2019 Vila dos Atletas Encerramento da Vila dos Atletas as 17.00 

24 junho 2019 Transporte Cessa as operação de transporte  
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Equipa de Relações com os CONs 
A equipa de Relações com os CONs Sal 2019 é o principal ponto de contato para todos os CONs antes e 

durante os Jogos. A equipa de Relações com os CONs é responsável por trabalhar com os CONs para 

garantir a resolução antecipada de problemas e apoio ao planeamento. 

Durante o período dos Jogos, a equipa estará localizada no Escritório de Relações com os CONs no Hotel 

Melia Dunas (Vila dos Atletas). 

 

A comunicação com a equipe pode ser feita através dos contatos abaixo: 

 

Anya Volgina – Diretora de Relações com CONs e Serviços aos Atletas 

Email: anyavolgina@sal2019.com Mobile: +238 955 21 05 

 

Francis Asare – Gerente de Relações com CONs 

Email: franicisasare@sal2019.com Mobile: +238 580 81 32  

 

Reginaldo Tavares – Gerente de Relações com CONs 

Email: reginaldotavares@sal2019.com Mobile: +238 957 38 12 

 

Giovanni Canazza – Gerente de Operações na Vila dos Atletas 

giovanni.canazza@sal2019.com Mobile: +238 580 8112 

 

Extranet do CON Sal 2019 
A extranet do CON pode ser acessada via https://www.sal2019.com/extranet 

A extranet irá conter este manual juntamente com todas as publicações e outros materiais de referência 

para ajudar os seus CONs a planear para o Sal 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sal2019.com/extranet
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Proteção da marca 
A identidade da marca Sal 2019 é o principal ativo visual dos 1º Jogos Africanos de Praia. É importante que 

todos os aspectos da identidade da marca sejam reproduzidos corretamente para garantir a consistência 

em todas as aplicações.  

Quaisquer pedidos de aprovação para o uso de um ativo da marca Sal 2019 devem ser solicitados por meio 

da Equipa de Relações com CONs. 

A fim de manter a integridade e exclusividade da marca Sal 2019, não é permitido o uso por CONs em 

conjunto ou ao lado de patrocínios comerciais.  

 

Identificação do fabricante nas roupas e equipamentos da 

equipa 
Não haverá publicidade em equipamentos pessoais e roupas de competição usadas nos Jogos. A 

identificação do fabricante (nome e/ou logotipo) do equipamento e ou roupa pode aparecer, se não for 

marcada de forma conspícua para fins publicitários como se segue.  

• Identificação do fabricante: A identificação do fabricante não deve aparecer mais de uma vez por 

peça de vestuário e equipamento. 

• Vestuário: Uma identificação do fabricante (logótipo, nome ou combinação) pode aparecer em 

cada peça de vestuário usada por atletas, oficiais ou juízes (colete, calções, fatos de treino, etc.), 

cuja área máxima será de 20 centímetros quadrados. Não será permitida qualquer outra forma de 

publicidade ou patrocínio no vestuário, com a excepção de que um logótipo gráfico ou figurativo do 

fabricante (excluindo o nome ou o texto) também pode ser utilizado como marca decorativa do 

desenho ou modelo uma vez ou repetidamente como uma faixa de largura não superior a 10 

centímetros. 

• Equipamentos: A identificação do fabricante não deve exceder 10 por cento da superfície do 

equipamento exposto durante a competição e não deve ser superior a 60 centímetros quadrados. 

• Chapéus, capacetes, óculos de sol, luvas, etc.: A identificação do fabricante não deve exceder 6 

centímetros quadrados. 

• Sapatos: É permitido o padrão de desenho distintivo normal do fabricante. O nome e/ou logótipo 

do fabricante podem também figurar, até um máximo de 6 centímetros quadrados, quer como 

parte do padrão distintivo normal do desenho ou modelo, ou independentemente do padrão 

distintivo normal do desenho ou modelo. 

A utilização do emblema do Sal 2019 para além do emblema do CON é facultativa e está sujeita à 

aprovação da comissão organizadora. Todas as questões relevantes para a utilização do logótipo da ACNOA 

devem ser enviadas diretamente para a ACNOA. 

 

Seguros 

O Sal 2019 irá fornecer aos membros credenciados da Família dos Jogos uma cobertura de seguro limitada 

durante o período de 12 a 24 de junho de 2019 nas seguintes classes de apólices: 

• Repatriamento Médico 

• Responsabilidade Civil 
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• Veículo motorizado (apenas quando viaja em veículos fornecidos pelo Sal 2019) 

Cada CON deve procurar aconselhamento profissional independente para garantir que os planos de seguro 

atendam às necessidades do CON. Os CONs devem considerar níveis adequados de cobertura nas classes 

abaixo: 

• Responsabilidade Civil Geral e de Produto (incluindo responsabilidade pelos atletas participantes) 

• Seguro de Saúde Privado 

• Seguro de Viagem 

• Seguro de Propriedade Pessoal 

• Negligência Médica/ Indenização Profissional 

 

Assistência de saúde 
Sal 2019 irá fornecer assistência de saúde e transferência de ambulância sem custo para todos os membros 

credenciados da família dos Jogos para emergência e assistência de saúde essencial durante o período de 

12 a 24 de junho de 2019 em um policlínico designado / hospital público.  

Os CONs devem providenciar seu próprio seguro de saúde privado, se necessário. 

O Sal 2019 recomenda que os CONs adquiram um seguro para cobrir os custos médicos incorridos por 

qualquer membro de seu CON, no caso de serem: 

• Estadia ou formação em Cabo Verde antes de 12 de junho de 2019. 

• Estadia ou formação em Cabo Verde em qualquer local não gerido por Sal 2019 entre 12 e 24 de 

junho de 2019. 

• Estadia em Cabo Verde após 24 de junho de 2019. 

• Viajar para qualquer outro país ou território a caminho de ou para Cabo Verde. 

 

Seguro de viagem 
Nenhuma forma de seguro de viagem é fornecida aos CONs de Comitê Organizador. O Sal 2019 recomenda 

fortemente que os CONs adquiram um seguro de viagem para cobrir suas necessidades individuais e 

específicas de viagem. 

Os CONs devem garantir que tenham seguro adequado para cobrir quaisquer perdas ou danos à bagagens, 

bens e equipamentos. O seguro de propriedade será frequentemente coberto pelo seguro de viagem, mas 

com o equipamento técnico específico de alguns atletas e o valor de certos equipamentos electrónicos, 

estes limites podem ser insuficientes. Os CONs devem considerar a possibilidade de providenciar um nível 

mais alto de seguro patrimonial para garantir que esses itens sejam suficientemente cobertos. 

 

Seguro de acidentes pessoais 
O Sal 2019 irá fornecer aos membros credenciados da família dos Jogos acesso a um seguro de acidentes 

pessoais limitado, no caso de um segurado sofrer lesões por morte ou invalidez permanente durante o Sal 

2019. 
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O seguro de repatriação médica cobrirá os CONs credenciados em caso de lesão durante os Jogos, 

garantindo que o indivíduo seja retornado para casa. Em caso de morte, este seguro cobre igualmente as 

despesas de transporte e do funeral. 

O seguro de acidentes pessoais fornecido aos CONs pelo Sal 2019 não responderá aos custos decorrentes 

de doença, e/ou custos associados ao tratamento médico necessário durante o período dos Jogos. 

Conforme mencionado acima, os CONs devem adquirir seguro de viagem apropriado para cobrir possíveis 

custos médicos (e outros) que possam surgir durante o período da viagem. 

 

Negligência médica e seguro de indemização profissional 
Recomenda-se vivamente que os CONs assegurem uma cobertura adequada para os profissionais de saúde 

através dos seus planos de seguro habituais. O Sal 2019 não fornecerá seguro contra negligência médica ou 

indemização profissional para cobrir as atividades dos próprios profissionais de saúde dos CONs.  

 

Médicos e profissionais de saúde do CON 
Sal 2019 não assumirá qualquer responsabilidade pelos cuidados de saúde prestados aos membros dos 

delegações pelo pessoal médico da equipa do CON. Os médicos e profissionais de saúde do CON só estão 

autorizados a prestar serviços médicos a membros do seu próprio CON. 

 

Coisas para preparar 

Modelo de chegadas e partidas 

Todos os CONs participantes dos Jogos Africanos de Praia Sal 2019 devem informar ao Comitê Organizador 

sobre suas chegadas e partidas para ajudar no planejamento de serviços adequadamente. Cada CON é 

responsável por fornecer detalhes de como seus delegados chegarão e partirão dos Jogos. Tal incluirá o 

modo de transporte, as datas e horários das viagens, a atribuição das bagagens que as acompanham e os 

requisitos de acessibilidade.  

Os CONs são aconselhados a fornecer informações sobre as chegadas e partidas para a sua delegação, 

enviando esta informação através da folha de cálculo do Microsoft Excel que foi comunicada em Abril ao 

mais cedo possivel. Cada CON é responsável por informar os detalhes de chegada e partida de cada 

membro da sua delegação o mais rapidamente possível.  

Para quaisquer questões relativas a chegadas e partidas, por favor envie um e-mail para 

AAD@sal2019.com.  

Para garantir que todos os membros de uma delegação do CON sejam transferidos para o seu alojamento 

nos Jogos da forma mais eficiente possível, é essencial que sejam apresentadas as seguintes informações: 

Detalhes dos contatos 

• Nome do CON 

• Tipo de reserva: grupo ou individual (se reserva de grupo, incluir o número de viajantes) 

• Nome da pessoa de contato, número de telefone e endereço de e-mail 

Detalhes de chegadas 

• Companhia aérea  

mailto:AAD@sal2019.com
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• Número do voo 

• Aeroporto de origem (partida) 

• Data e hora de chegada 

• Voo(s) de conexão de entrada e as mesmas informações acima 

• Chegada Aeroporto / Destino 

• Hora de chegada 

Detalhes de bagagem 

• Número de bagagem padrão 

• Número de bagagem superdimensionada 

• Equipamentos Desportivos 

Assistência de acessibilidade 

• Necessidades de acessibilidade e tipo de assistência necessária, se houver 

Detalhes de partida 

• Companhia aérea  

• Número de Voo 

 

Qualquer informação ausente ou imprecisa poderá criar uma experiência indesejável para o membro das 

delegações do CON, incluindo atrasos no transporte para os locais de alojamento. 

 

 Alojamento  

Obrigado aos CONs que garantiram o seu tempo de estadia nos Jogos. 

Os CONs que não tenham assegurado as suas necessidades de alojamento devem contatar imediatamente 

o Centro de Contato de Alojamento para verificar a disponibilidade de qualquer alojamento restante. Note 

que os preços comunicados no Guia de Alojamento do Sal 2019 não podem ser garantidos nesta fase. O 

Guia de Alojamento foi enviado a todos os CONs em Dezembro de 2018, e também está disponível no  

Extranet. 

O processo de reserva de alojamento é gerido pela Sal 2019 através do seu Centro de Contato de 

Alojamento.  

 

Informações dos contatos 

Centro de Contacto de Alojamento     

Phone: +238 580 8141 

Email: accommodation@sal2019.com      

 

Horas de funcionamento: 

Antes do 10 junho 2019    09:00 to 17:00 (Segunda a Sexta) 

10 junho 2019 – 24 junho 2019   De 06:00 a 24:00 (Diariamente) 

Qualquer alteração do horário de funcionamento será comunicada com antecedência por e-mail. 

https://www.sal2019.com/extranet
https://www.sal2019.com/extranet
mailto:accommodation@sal2019.com
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O Centro de Contato de Alojamento pode fornecer informações detalhadas sobre as opções de 

acomodação para os CONs, Termos e Condições de Reserva e informações importantes para considerar e 

auxiliar no planejamento dos requisitos de acomodação. 

Guia rápida 

• O alojamento foi contratado de 14 a 23 de junho de 2019 (saída 24 de junho de 2019). O Centro de 

Contato de Alojamento pode ajudar com pedidos de alojamento que estejam fora destas datas, 

sujeitos a disponibilidade. Os preços comunicados no Guia de Alojamento Sal 2019 não podem ser 

garantidos fora destas datas. 

• Para quaisquer pedidos adicionais, é necessário um pagamento a 100 % no momento da reserva. 

Quaisquer pedidos de reserva devem ser feitos através da equipa Relações com CONs ou da equipa 

de Alojamento. 

• Por favor, consulte os termos da reserva de alojamento; Os pagamentos devem ser feitos por 

transferência bancária. 

• Existe tarifas baseadas em bed & breakfast e tudo incluído (quarto, comida e bebidas). 

• As tarifas cotadas serão por quarto e por noite em Euros e incluem a taxa de turismo. 

Vacinas de rotina 

Os indivíduos devem assegurar-se de que as suas vacinas estão atualizadas antes de viajar para Cabo Verde. 

Estas incluem vacinas de rotina (tais como tétano, difteria, coqueluche, sarampo, papeira, rubéola e 

poliomielite), vacinas necessárias para risco ocupacional, riscos de estilo de vida ou condições médicas 

subjacentes, e a vacina contra a gripe sazonal. 

A consulta com o seu médico é recomendada seis a oito semanas antes da chegada a Cabo Verde. 

 

Vacinação contra Febre Amarela 

Embora não haja risco de febre amarela em Cabo Verde, um certificado de vacinação contra a febre 

amarela é obrigatório para viajantes com mais de 1 ano de idade provenientes de qualquer país 

participante. A vacinação deve ter sido feita no mínimo 10 dias antes da viagem. Os viajantes que não 

possam fornecer o seu certificado de febre amarela não poderão entrar em Cabo Verde. 
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Calculadora do tamanho da equipa 
A Calculadora de Tamanho da Equipa (TSC) auxilia os CONs no planejamento e preparação de suas equipas 

para os Jogos. 

Ao inserir os números estimados dos atletas, o TSC calculará os direitos do CON a: 

• Atribuição de Ac – Chefes de Missão e Ac – Chefes de Missão Adjuntos 

• Atribuição de Ao – Pessoal Médico, Ao – Oficiais de Equipa e Ao – Oficiais Administrativos 

• Direitos de acesso à credenciamento de acordo com o Manual de Credenciamento do CON 

• Atribuição de G – NOC Guest (Convidados do CON) 

Recomenda-se que os CONs forneçam informações o mais precisas possível dentro da TSC, uma vez que 

estas informações serão utilizadas pelo Sal 2019 para fins de planeamento. 

 

Credenciamento 
Credenciamento é o processo de identificar os participantes e seus objetivos no Sal 2019, garantindo que 

eles tenham acesso adequado para desempenhar suas funções. 

Todos os CONs participantes do Sal 2019 devem completar o processo de credenciamento para obter o 

Cartão de Credenciamento dos Jogos Africanos de Praia (ABGAC). Para obter informações detalhadas sobre 

o processo de credenciamento, consulte o Manual de Credenciamento dos CONs disponível no Extranet.  

O processo de visto de Estadia de Jogos é diferente de outros Jogos, já que o Sal 2019 não enviará 

Cartões Pré-Válidos para os CONs antes dos Jogos. O Sal 2019 e o Governo de Cabo Verde acordaram um 

processo de visto para participantes credenciados, que estipula que todos os participantes internacionais 

que apresentarem os seus pedidos de credenciamento até 10 de maio de 2019 receberão um visto de 

cortesia à chegada. 

No aeroporto SID, os participantes dos Jogos poderão acessar as filas dedicadas aos Jogos para liberação da 

imigração. Enquanto o visto de entrada em si não vai incorrer em um custo, todos os participantes ainda 

serão obrigados a pagar o Imposto de Segurança do Aeroporto (ECV 3400 – aproximadamente 30 Euros) 

antes da entrada (consulte a Parte Três para mais informações). Após a liberação da imigração e alfândega, 

todos os participantes serão convidados a prosseguir para o Centro Principal de Credenciamento dentro do 

aeroporto SID para obter o seu ABGAC. A ABGAC dará a cada participante o direito de acessar os serviços 

de Transporte de Jogos. 

Os participantes internacionais devem possuir um passaporte válido pelo menos até 26 de dezembro de 

2019 para solicitar o credenciamento para os Jogos. Os participantes Cabo Verdeanos devem ser titulares 

de um Bilhete de Identidade de Cidadão Nacional válido pelo menos até 26 de junho de 2019. 

Produção e distribuição dos cartões de credenciamento 

O Cartão de Credenciamento dos Jogos Africanos de Praia (ABGAC) é um documento importante para 

identificar os participantes dos Jogos e garantir o seu acesso aos locais e serviços dos Jogos. O Sal 2019 não 

enviará Cartões Pré-Válidos aos CONs antes dos Jogos. Os CONs e seus membros aprovados de sua 

imprensa poderão obter seus ABGACs no Centro Principal de Credenciamento, que está localizado nas 

proximidades da sala de Chegadas do Aeroporto SID. Mais informações estão disponíveis na Parte Três 

deste Manual. 

 

 

https://www.sal2019.com/extranet
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Visto de entrada para participantes de Jogos 

Todos os participantes internacionais nos Jogos que tenham submetido com sucesso os dados de 

Credenciamento antes do prazo de 10 de maio de 2019 receberão um visto de cortesia para permitir que os 

CONs entrem em Cabo Verde e participem dos Jogos. O Governo de Cabo Verde concordou em renunciar 

ao custo do visto e simplificar o processo de candidatura. 

Todos os participantes credenciados receberão uma carta de convite estipulando que lhes será emitido um 

visto de cortesia à chegada a Cabo Verde. Os participantes devem viajar com esta carta e apresentá-la à 

entrada para que fiquem isentos do pagamento do visto. Os participantes que não apresentarem o seu 

pedido de credenciamento até à data-limite de 10 de maio serão responsáveis por fazer os seus próprios 

arranjos para a obtenção do visto.  

Os participantes internacionais devem satisfazer todos os requisitos da legislação cabo-verdiana em 

matéria de migração, incluindo os requisitos de saúde e de carácter, a fim de lhes ser concedida a entrada 

em Cabo Verde. Uma vez concedido o visto de entrada, é da responsabilidade do titular do visto conhecer 

as condições do visto e respeitar o período durante o qual pode permanecer em Cabo Verde. 

Categorias de credenciamento do CON e direitos de acesso 

A Matriz de Privilégios de Credenciamento descreve o acesso ao local e à zona, os privilégios de transporte 

e os privilégios de refeições na Vila dos Atletas concedidos aos participantes da categoria CON. 

Para a Matriz de Privilégios de Credenciamento da CON, consulte a tabela abaixo ou o Manual de 

Credenciamento dos CONs no Extranet: 

Category Population 
Venue 

access 
Zone access Transport 

Dining 

(Athletes 

Village) 

 

 

NOC Soberania ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC Chefe de Estado ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC Chefe de Governo ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC ** Acompanhante Convidado ALL, VIL Red, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC Presidente ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC Secretário-Geral ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC CEO ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TG NO  

NOC ** Acompanhante Convidado ALL, VIL Red, VIP, PRS, BRD TG NO  

G Ministro do Desporto ALL, VIL Blue, VIP TG NO  

G** Acompanhante Convidado ALL, VIL Red, VIP TG NO  

Gi Convidado CON ALL, VIL White, VIP TG NO  

Ac Chefe de Missão ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TA YES  

Ac Chefe de Missão Adjunto  ALL, VIL Blue, VIP, PRS, BRD TA YES  

Aa Atleta 
Own 

Venue, VIL 
Blue, PRS TA YES  

Ao Pessoal Médico ALL, VIL Blue, PRS TA YES  

Ao Treinador 
Own 

Venue, VIL 
Blue, PRS TA YES  

Ao Pessoal Administrativo ALL, VIL Blue, PRS TA YES  

 

https://www.sal2019.com/extranet
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Processo de inscrições desportivas e datas importantes 
O objetivo das Inscrições Desportivas é facilitar um processo de inscrição eficaz para todos os atletas 

qualificados e selecionados para competir no Sal 2019, validando todas as qualificações e padrões de 

elegibilidade prescritos pela ACNOA e pelas Federações Desportivas relevantes. Os CONs também são 

obrigados a inscrever Ao – Treinadores no sistema de Inscrições Desportivas. 

 Data   Evento / Ação 

11 abril 2019   Abertura das Inscrições dos Atletas 

3 maio 2019   Prazo de encerramento das Inscrições em todos os desportos 

 

A apresentação das inscrições para o Sal 2019 será feita através de um módulo online do SEQ Entries, que 

foi concebido para simplificar a apresentação de inscrições de atletas e treinadores em eventos para os 

quais são elegíveis e qualificados. 

Os campos aplicáveis de Aa – Atletas e Ao – Team Officials na Sistema de aplicações Online bDSP foram 

transferidos para o módulo de Entradas SEQ. Os dois sistemas são integrados o máximo possível para 

fornecer um processo de entrada mais simples para os CONs e para preservar a qualidade dos dados 

durante todo o processo. É responsabilidade de cada CON garantir a elegibilidade de todos os atletas. 

 

Política de substituição de atletas 
Com exceção das modalidades de qualificação em que um atleta se qualificou pelo nome, a substituição do 

atleta (mesmo desporto, disciplina e evento) pode ser aceita em condições limitados após o prazo final 

para inscrições em competições desportivas. As substituições só podem ser feitas com a aprovação do Sal 

2019 seguindo a recomendação da Confederação Continental relevante, e até à data da Reunião Técnica 

relevante. 

Os únicos motivos permitidos serão médicos, recursos e circunstâncias atenuantes. Em todos os casos, 

serão exigidas provas e documentação suplementar e, no caso de motivos médicos, será solicitado 

aconselhamento médico independente. 

Todo Atleta identificado para substituição tardia do Atleta deve estar contido na lista de Credenciamento 

do CON para ser elegível a competir, e também deve satisfazer todos os outros requisitos de elegibilidade, 

incluindo a posse de um visto valido para participação no Sal 2019 e viajar para Cabo Verde. 

Quando um CON tiver qualificado uma vaga para o CON, ele será elegível para realizar substituições de 

atletas iguais para todos, de acordo com as modalidades de alocação aberta. O atleta substituto deve 

atender a todos os requisitos de elegibilidade necessários. 

Quando um CON tiver qualificado um slot para o Atleta por Nome, conforme o Sistema de Alocação de 

Atletas aplicável, o slot será removido do CON e então será realocado de acordo com os termos da Política 

de Realocação aplicável. 

 

Publicações desportivas 
Note-se que todas as publicações serão fornecidas apenas em formato electrónico. 

Os Guias Desportivos para os Líderes de Equipa do CON estarão disponíveis para cada desporto e serão 

distribuídos eletronicamente no dia 14 de maio. Uma vez distribuídos aos CONs, espera-se que eles os 

compartilhem ativamente com suas Federações Nacionais e pessoal desportivo relevante. 

https://sal2019-bdsp.bornan.net/login
mailto:https://sal2019-bdsp.bornan.net/login
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Aeroporto SID 
O Porto de Entrada oficial para os Jogos Africanos de Praia Sal 

2019 é o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (SID), localizado a 

15 km da Vila dos Atletas e a 17 km do Beach Park.   

SID é o único porto de entrada oficial onde toda a gama de 

serviços será fornecida pela Sal 2019 incluindo suporte de 

imigração, sinalização direcional, serviços de credenciamento, 

alojamento e serviços de chegada e partida, 

transferência/reclamação de bagagem e transporte para 

alojamento. 

Os CONs são fortemente encorajados a reservar voos para o SID 

quando possível. Embora o visto de cortesia seja reconhecido em 

todos os portos de entrada em Cabo Verde, Sal 2019 não terá nenhum serviço dedicado de imigração, 

credenciamento e/ou bagagem em nenhum outro porto de entrada. Os CONs são responsáveis por 

quaisquer conexões de voos domésticos e custos associados ao trânsito. 

Desembarque 

As delegações do CON devem desembarcar normalmente. A assistência à acessibilidade deve ser reservada 

junto da respectiva companhia aérea como parte do processo de reserva de bilhetes.  

Imigração 

Haverá uma linha de imigração dedicada para os participantes dos Jogos que tenham apresentado o seu 

pedido de credenciamento até ao prazo limite de 10 de maio e que estejam a viajar com uma carta de 

convite estipulando que lhes será emitido um visto de cortesia à chegada a Cabo Verde.  

À chegada, todos os viajantes internacionais devem apresentar um documento de viagem válido 

(passaporte válido até ao mínimo 26 de Dezembro de 2019) para serem autorizados a entrar em Cabo 

Verde.   

Para mais informações sobre os requisitos de visto de entrada, consulte a secção Visto de Entrada para 

Participantes de Jogos na Parte Dois deste documento. 

 

Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA) 

Em 1 de Janeiro de 2019, Cabo Verde introduziu uma Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA) a título de 

compensação pelos serviços prestados aos passageiros do transporte aéreo, destinada a cobrir os custos 

relacionados com os recursos humanos e materiais afetos à segurança nas fronteiras.  

A TSA é cobrada em voos domésticos e internacionais: 

• Para voos domésticos, o imposto é cobrado no momento da emissão do bilhete. 

• Para voos internacionais, o TSA é fixado em 3.400 CVE (aproximadamente 30 Euros) e será cobrado 

no momento da inscrição no visto de entrada na plataforma electrónica online 

(http://www.ease.gov.cv) ou à chegada à fronteira. À chegada, os pagamentos da TSA podem ser 

feitos em dinheiro ou cartão de crédito e podem estar sujeitos a uma taxa adicional.  

A fim de evitar atrasos na chegada, o Sal 2019 incentiva todos os CONs a providenciar o pagamento 

antecipado da taxa, o que pode ser feito pelo viajante individual ou pelo agente de viagens. Será pedido 

aos participantes que forneçam prova de pagamento. 

 

http://www.ease.gov.cv/
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Área de recuperação de bagagem 

As delegações do CON são incentivadas a utilizar carrinhos para coletar suas bagagens e itens de tamanho 

excessivo. Se um item de bagagem não tiver chegado, os delegados devem apresentar um relatório à 

respectiva companhia aérea. 

O Sal 2019 terá pessoal nos carrosséis de bagagem e prestará assistência na imigração, se necessário. Por 

favor, não hesite em pedir assistência a um representante do Sal 2019. 

Desembaraço aduaneiro e concessões isentas de obrigação fiscal 

Todas as mercadorias que chegam a Cabo Verde devem cumprir os requisitos legais de importação. Os 

adultos (18 anos ou mais) que chegam a Cabo Verde podem trazer consigo até 5 litros de álcool sem pagar 

direitos ou impostos. As pessoas que viajam com mais de 10000 euros em dinheiro devem declará-lo à 

chegada. 

Sala de chegadas 

Após a saída da sala de chegadas, todos os membros das Delegações do CON devem seguir a sinalização até 

encontrarem os membros da equipe Sal 2019 que irão fornecer serviços de reunião e saudação e direcionar 

os CONs para o Centro Principal de Credenciamento. 

Antes de prosseguir para a zona de carga de transporte, cada membro da delegação do CON deverá obter o 

seu credenciamento. Se um membro de uma delegação do CON não tiver o seu credenciamento, terá de 

regressar ao Centro Principal de Credenciamento do Sal 2019 para obter assistência. Os membros da 

equipe de transporte do Sal 2019 validarão a elegibilidade do transporte após o credenciamento ter sido 

concedido. 

As delegações do CON serão então encaminhadas para a zona de carga de Transporte por um membro da 

equipa de Chegadas e Partidas. 

Terminal VIP Safeport 

Presidentes e Secretários-Gerais dos CONs, e Membros da ACNOA, chegarão através do Terminal VIP 

Safeport. Ao desembaraçar a imigração e a alfândega, os hóspedes poderão coletar seu credenciamento de 

um membro da equipe do Protocolo Sal 2019. Cada indivíduo será solicitado a apresentar seu passaporte 

para verificação.  

Os hóspedes que tiverem coletado com sucesso seu credenciamento serão direcionados para a zona 

dedicada para acessar os serviços de transporte de chegada. Em caso de qualquer problema, os hóspedes 

serão direcionados para o Centro Principal de Credenciamento no Terminal Principal para resolução do 

problema. 

 

Entrada em Cabo Verde com medicamentos e materiais 

médicos 
Os CONs e os atletas devem cumprir todos os requisitos do Governo de Cabo Verde relativos à introdução 

de medicamentos e materias médicos em Cabo Verde. 

Governo de Cabo Verde vai permitir que os CONs tragam a maioria dos medicamentos e dispositivos 

médicos para Cabo Verde quando visitarem Cabo Verde para participar dos Jogos Africanos de Praia. 

Por favor note que os opiáceos e seus derivados são estritamente proibidos em Cabo Verde. 
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Validação de credenciamento 
O Centro Principal de Credenciamento (MAC) no aeroporto SID é o único local para atletas e funcionários 

da equipe obterem os ABGACs. Os serviços de recolha e validação do ABGAC não estarão disponíveis em 

nenhum outro Porto de Entrada em Cabo Verde.  

O Centro Principal de Credenciamento funcionará de acordo com o horário de chegada dos voos de cada 

CON. Os serviços de validação estarão disponíveis de manhã cedo e durante a noite quando necessário. 

Todos os ABGACs devem ser coletados pessoalmente, e todos os participantes serão solicitados a 

apresentar uma cópia do documento de identificação correspondente após da coleta. A coleta e validação 

do ABGAC está disponível para todos os participantes dos Jogos que tenham apresentado com sucesso 

solicitações de credenciamento. Os CONs devem ter assinado e enviado de volta o relatório de 

credenciamento em nome de sua delegação antes de poderem coletar e validar seus ABGACs. 

Os Presidentes, Secretários-Gerais, Ministros do Desporto e Convidados do CON também devem coletar 

seus ABGACs no MAC na chegada ao SID. Os representantes do CON presentes na Assembleia Geral da 

ACNOA que tiverem direito a serem credenciados para os Jogos poderão coletar e validar seus ABGACs no 

MAC na chegada ao SID. 

A ABGAC dará a cada participante o direito de acesso aos serviços de Transporte de Jogos.  

 

Transporte de chegadas 
Será fornecido transporte de e para o Aeroporto Internacional Amilcar Cabral (SID) para todos os delegados 

credenciados pelo CON cujos detalhes de chegada e partida tenham sido previamente comunicados. 

O transporte do aeroporto será efectuado directamente para o seguinte alojamento: 

• Melia Sol Dunas (Vila dos Atletas – VIL) 

• Melia Llana (Hotel da Família dos Jogos – GFH) 

• Hoteis designados para Convidados dos CONs 

A duração do trajeto até esses hotéis é de aproximadamente 15 minutos. 

 

Transporte de bagagem e equipamento dos atletas 
O Sal 2019 fornecerá um serviço de movimentação de bagagem para as delegações do CON entre o SID e a 

Vila dos Atletas desde a abertura da Vila dos Atletas no dia 12 de junho 2019. Este serviço encerrará no dia 

24 de junho 2019. 

A bagagem e o equipamento dos atletas viajarão com o atleta, no mesmo autocarro ou em um transporte 

dedicado que chegará junto ao autocarro do atleta até a Vila dos Atletas. 

Na chegada à Vila dos Atletas, a assistência para transferência de bagagem será fornecida, se necessário. 

 

Reuniões de Chegada das Delegações 
As Reuniões de Chegada de Delegação são reuniões obrigatórias realizadas entre o Sal 2019 e cada Chefe 

de Missão (ou representante designado) para confirmar o tamanho final da delegação e para resolver 

quaisquer questões pendentes. Cada CON deve completar sua Reunião de Chegada da Delegação antes que 

seus atletas e oficiais de equipe possam participar dos Jogos. As Reuniões de Chegada da Delegação são 



24 
 

gerenciadas pela equipe de Relações do CON e serão realizadas na Vila dos Atletas a partir de 12 de junho 

de 2019.  

As Reuniões de Chegada das Delegações serão agendadas e presididas pelo representante de Relações do 

CON relevante. 

Serão abrangidos os seguintes aspectos: 

• confirmação do tamanho da equipa 

• estatuto de qualificação dos atletas 

• confirmar os privilégios de credenciamento de todos os participantes registrados 

• confirmação da alocação dos quartos na Vila dos Atletas 

• abordar outras questões e detalhes: 

o depósito de segurança na Vila dos Atletas e faturação para noites de quartos adicionais 

o submissão da lista de alojamento 

o Rever dados de chegadas e partidas 

o Visão geral das políticas da Vila dos Atletas 

No final da reunião de chegada da delegação, o chefe de missão ou o seu representante designado deve 

assinar o documento para confirmar a sua delegação e privilégios. 
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Atletas e oficiais de equipa 

Vila dos Atletas  

O Melia Dunas Beach Resort & Spa, um hotel de cinco estrelas, foi apontado como a Vila dos Atletas para os 

Jogos Africanos da Praia Sal 2019. O Vila dos Atletas proporcionará um ambiente seguro e relaxante para os 

atletas e oficiais de todas as nações participantes do Sal 2019.  

O Melia Dunas está localizado a três (3) quilómetros do Beach Park e a dezesseis (16) quilómetros do 

Aeroporto Amílcar Cabral (SID), nas proximidades da praia de Algodoeiro. Os CONs devem estar cientes de 

que o Melia Dunas funciona como um hotel e que os participantes serão convidados a seguir todas as 

orientações e regulamentos padrão relativos à conduta, ruído e vestuário dos hóspedes.  

Os CONs serão alocados com apartamentos em três blocos de construção no lado leste do hotel. Cada 

bloco tem três andares de altura e contém uma mistura de quartos duplos e suítes de dois quartos. Cada 

apartamento pode abrigar até quatro ocupantes. 

Os atletas e oficiais da equipe terão uma entrada designada, área de refeições dedicada e acesso a uma 

piscina recreativa, ginásio, campos de tênis e campo de vôlei de praia. Os serviços de hotel adicionais 

podem ser acedidos mediante pagamento do utilizador. 

 
 

Política de alojamento   

A política de Alojamento na Vila dos Atletas foi comunicada a todos os CONs em março de 2019, e está 

detalhada abaixo: 

Custos para as categorias de acreditação abaixo indicadas serão cobertos pelo Sal 2019: 

Todos Aa – Atletas & 1 x Ao – Oficial de Equipa por Desporto – de acordo com o calendário das 

competições desportivas: 

• Grupo 1 (12 – 17 de junho) – Andebol de Praia, Tênis de Praia, Karate Kata, Freestyle Futebol, 

Natação em Águas Abertas, Remo, Atletismo 

• Grupo 2 (17 – 24 junho) – Futebol de Praia, Voleibol de Praia, Basquetebol 3x3, Kiteboarding 

https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-dunas/index.htm


27 
 

• 1 x Ac – Chefe de Missão – da Abertura ao Encerramento da Vila de Atletas (12 a 24 de junho) 

• 1 x Ao – Pessoal Médico – da Abertura ao Encerramento da Vila de Atletas (12 a 24 de junho) 

Custos para as categorias de credenciamento abaixo indicadas devem ser cobertos pelo CON antes da 

chegada. Os pedidos de alojamento adicional devem ser feitos através da equipa de Relações com o CON e 

pagos na totalidade antes da chegada. 

Adicional Ao – Oficiais da Equipa 

• Se o desporto permitir mais de um Ao – Oficial de Equipa para credenciamento, os CONs podem 

optar por credenciar Ao’s adicionais até ao máximo permitido por modalidade. 

• Adicional Ao – Os Oficiais da Equipa podem ser alojados na Vila dos Atletas de acordo com as datas 

de chegada e partida do Grupo 1 e Grupo 2 acima. 

• O custo de alojamento para os Oficiais da Equipa adicionais Ao é de 67 Euros por pessoa por noite 

(pensão completa), excluindo taxas governamentais e taxas bancárias. 

Ao – Funcionários Administrativos 

• Dependendo do número de atletas, os CONs poderão ter direito de credenciar até cinco Ao – 

Funcionários Administrativos. 

• Ao – Oficiais Administrativos podem ser alojados na Vila dos Atletas desde a Abertura até o 

Encerramento da Vila dos Atletas (12 a 24 de junho). 

• O custo de alojamento para todos os Ao – funcionários administrativos credenciados é €67 (Euros) 

por pessoa por noite (tudo incluído), excluindo impostos governamentais e taxas bancárias. 

Ac – Chefes de Missão Adjuntos 

• Dependendo do número de atletas, os CONs podem ter direito de credenciar um ou dois Ac – 

Chefes de Missão Adjunto. 

• Ac – Os Chefes de Missão Adjuntos podem ser alojados na Vila dos Atletas desde a Abertura até ao 

Encerramento da Vila dos Atletas (12 a 24 de junho). 

• O custo do alojamento para todos os Ac – Chefes de Missão Adjuntos é 67 Euros por pessoa e por 

noite (tudo incluído), excluindo impostos governamentais e taxas bancárias. 

A acomodação no Melia Dunas está disponível para os CONs entre 12 e 24 de junho. Quaisquer reservas 

fora dessas datas devem ser feitas diretamente através do site do Melia, e estão sujeitas às tarifas dos 

quartos standard. 

Datas importantes 

Date Itens 

7:00 em 12 junho 2019 Abertura Oficial da Vila 

7:00 entre 13 – 23 junho 2019  Reuniões dos chefes de missão (agendadas) 

14 junho 2019 Cerimônia de Abertura           

23 junho 2019 Cerimônia de Encerramento 

12 – 24 junho 2019 Período Operacional 

17:00 em 24 junho 2019 Encerramento Oficial da Vila 
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Procedimentos de check-in 

Uma área dedicada será montada para check-in oficial de atletas e equipes na chegada ao Hotel Melia 

Dunas. O Chef de Missão receberá um envelope contendo os cartões-chave para todos os apartamentos 

dentro da alocação do CON, bem como pulseiras que darão direito aos residentes a privilégios de jantar no 

Restaurante Il Terrazzo. Os residentes são responsáveis pelos seus cartões-chave durante o período da sua 

estadia, e ser-lhes-á pedido que os devolvam no momento do check-out. 

Se o residente necessitar de uma chave de substituição, será cobrada uma taxa de 5 Euros, a qual deverá 

ser paga antes da emissão da chave de substituição.  

 

Depósito de segurança 

Um cartão de crédito ou depósito de segurança em dinheiro será cobrado de cada CON no momento do 

check-in. O valor do depósito de segurança será calculado proporcionalmente ao tamanho da delegação de 

acordo com a tabela abaixo: 

 Tamanho da delegação Depósito de segurança 

0 – 15 500 EUR/600 USD 

16 – 30 1000 EUR/1100 USD 

31 – 60 1500 EUR/1600 USD 

61+ 2000 EUR/2200 USD 

 

A caução pode ser paga em dinheiro (Euros, US Dollares ou Escudos)  ou por cartão de crédito pré-

autorizado. O depósito será devolvido no momento do check-out, desde que não tenham sido feitos danos 

à propriedade do hotel. 

 

Primeiras 24 horas para os CONs 

Nas primeiras 24 horas após a chegada, o Chefe de Missão deve completar o seguinte: 

• Inventário de Chegada e Inspeção (I&I): completar a análise do FF&E do alojamento em relação ao 

inventário normalizado e comunicar quaisquer discrepâncias. 

• Submissão do Rooming List: deve ser apresentada uma lista de quartos com os nomes de todos os 

participantes para cada apartamento atribuído pelo CON, utilizando o modelo fornecido pelo Melia 

Dunas. 

• Balcão de chegadas e partidas: fornece quaisquer atualizações sobre os planos de chegada dos 

delegados ao balcão de Chegadas e Partidas do Centro de Serviços CON. 

• Familiarização: Os CONs devem se familiarizar com o layout e as instalações disponíveis para os 

atletas e funcionários da equipa dentro do hotel. 

Decorações e bandeiras 

O Sal 2019 reconhece que os CONs podem desejar instalar decorações adicionais nos seus espaços de 

alojamento atribuídos. No entanto, nenhuma decoração ou bandeira pode ser instalada no exterior de 

portas ou varandas, e todas as faixas e decorações não devem usar adesivos permanentes ou deixar marcas 

nas paredes, janelas ou portas. As faixas devem estar livres de declarações depreciativas ou ofensivas, bem 
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como de declarações ou figuras políticas. Toda a proposta de decoração da equipe deve ser submetida à 

equipe de Relações com os CONs para aprovação o mais rápido possível. 

Inventário de chegada e controle  

A fim de minimizar o risco de perda ou danos, um Inventário e Inspecção (I&I) de todos os apartamentos 

que fazem parte do lote CON deverá acontecer no máximo 24 horas após a chegada. A cada CON será 

fornecida uma lista de mobiliário e equipamento standard em cada apartamento, e devendo ser feito um 

I&I de todos os espaços para garantir que o CON recebeu os itens necessários. O I&I é também uma 

oportunidade para que os CONs também inspecionem e façam comentários sobre as condições dos 

espaços. Nenhum funcionário do Sal 2019 ou do hotel estará presente durante o I&I – é responsabilidade 

de cada CON notificar o Sal 2019 sobre quaisquer danos. 

Todos os danos à tecnologia, móveis e eletrodomésticos que não sejam defeitos de fabricação e desgaste 

normal serão de responsabilidade do CON individual. 

A papelada de I&I, a lista de quartos e os formulários de danos serão assinados por um membro da equipe 

de Relações com CONs e pelo Chefe de Missão, como aceitando o status de seus espaços alocados. Ao 

assinar os formulários, e até a partida, cada CON é totalmente responsável por qualquer discrepância, dano 

e/ou perda incorrida em qualquer item incluído na folha de dados do quarto. Nesses casos, o valor 

relevante será cobrado do CON correspondente. Os custos de reparo/substituição por danos/perdas são 

fornecidos na Apêndice 1 deste documento. 

Tabagismo 

É absolutamente proibido fumar nos apartamentos do CON. No entanto, é permitido fumar nas varandas e, 

dentro do hotel, existem áreas dedicadas ao fumo que os membros das delegações possam utilizar.  

Lista de artigos proibidos e restringidos 

Os seguintes itens são proibidos na Vila dos Atletas e locais de competição:  

• Bebidas alcoólicas 

• Armas de fogos, componentes de armas de fogo, réplica de uma arma de fogo ou qualquer coisa 

capaz de disparar um projétil 

• Munições 

• Dispositivos ou materiais explosivos 

• Fogos de artifício, archotes, pirotecnia, potes fumígenos ou similares 

• Substâncias perigosas, incluindo pós, pastas, produtos químicos, irritantes, substâncias tóxicas e 

recipientes de gás 

• Todos os tipos de facas e itens com lâminas, armas ofensivas ou implementos como bastões 

extensíveis, ou quaisquer itens modificados em armas ou armas de réplica ou imitação 

• Drogas ilícitas 

• Radiofrequência (RF) Dispositivos de bloqueio 

• Itens que têm a aparência de um item ilegal ou proibido, por exemplo, réplicas de armas de fogo ou 

dispositivos explosivos improvisados, capazes de causar danos reais ou não 

• Qualquer banner, sinal, camisa, poster ou outra coisa que exiba palavras ou imagens que apoiem, 

promovam ou anunciem qualquer organização terrorista declarada 
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Planejamento de emergência 

Planos de evacuação de emergência estão disponíveis em todos os blocos da Vila. Cada CON é responsável 

por se familiarizar com os planos e garantir que seus membros de delegação compreendam os 

procedimentos de evacuação. 

Serviços de alojamento na Vila 

Atletas e dirigentes de equipas serão acomodados juntos em apartamentos alocados de acordo com o 

tamanho da equipe. Uma variedade de tipos de alojamentos será oferecida para que nenhum apartamento 

seja compartilhado por membros de um CON diferente. 

O plano de atribuição de alojamento foi elaborado de acordo com as seguintes orientações: 

• não mais de dois atletas ou oficiais de equipa por quarto e não mais de quatro atletas ou oficiais de 

equipa por apartamento. 

• instalações sanitárias suficientes para cada sala de estar com um requisito mínimo de rácio de 2 

para 1 casa de banho. 

• serviço de limpeza diária, que mantém o alojamento em bom estado e serviço de entrega 

adequada de água quente durante um período de tempo concentrado. 

• ar condicionado em todos os quartos. 

É da responsabilidade de cada residente manter uma boa ordem e um sossego razoável no seu quarto 

e/ou apartamento. 

Internet e televisão 

O acesso Wi-Fi gratuito está disponível em todo o Hotel Melia Sol Dunas e em todos os quartos. Não é 

necessária uma palavra-passe para aceder à rede. Uma televisão com uma variedade de canais 

internacionais também está disponível em cada quarto. 

Piscina recreativa 

Uma piscina recreativa estará disponível para uso dos residentes nas proximidades dos blocos alocados aos 

CONs. A piscina será gerida pelo pessoal da Melia Dunas, e não deve ser utilizada para fins de recuperação 

ou treinamento em nenhum momento. 

Horário de Funcionamento: 10:00 – 18:00 

Os residentes podem obter um cartão separado que lhes dará acesso a toalhas de piscina. Se os residentes 

individuais quiserem ter acesso a este cartão, devem solicitá-lo na recepção principal do hotel e deixar um 

depósito de 20 euros. Poderão recuperar o depósito no momento da devolução do cartão. As toalhas 

fornecidas nos quartos do hotel não podem ser usadas na piscina ou nas áreas de praia. 

Serviços de lavandaria 

O serviço de lavandaria será fornecido aos residentes com um custo de 25 euros por quilograma. Este 

serviço tem um tempo de entrega de 24 horas. Por favor, note que o Sal 2019 não se responsabiliza por 

qualquer dano nos artigos lavados 

Ferros de engomar e tábuas de engomar estarão disponíveis para uso dos residentes em cada um dos 

apartamentos. 
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Serviços de limpeza 

A Melia Dunas fornecerá um serviço de limpeza diário que incluirá: 

• manutenção diária do alojamento, incluindo a colocação de camas, aspiração e limpeza do chão, 

conforme necessário, arrumação das áreas comuns, limpeza das casas de banho e remoção do lixo 

• os residentes recebem duas toalhas à chegada; as toalhas serão verificadas diariamente e 

substituídas se necessário 

•  a mudança de roupa de cama ocorrerá mediante pedido 

Os CONs são lembrados de que se um sinal de Não Perturbar for colocado na porta da frente do 

apartamento, o apartamento inteiro não será atendido. 

Salas de oração multi-fé 

Dois apartamentos (um para homens e um para mulheres) serão designados como Salas Multi-Fé. Estas 

salas são uma área de oração e meditação para todas as fés e crenças. Estas salas podem ser usadas para 

oração individual e meditação, e não estão adequadas para reuniões de grupo.  

Horário de funcionamento 12 – 24 junho 2019:   9:00 – 21:00 

Escritorio de Relações com CONs 

O Escritorio de Relações com CONs será a base da equipa de Relações com CONs durante os Jogos. 

Localizado no bloco B12, o escritório proporcionará uma área de reuniões e espaço operacional para a 

equipe de Relações e representantes do CON.  

Balcão de Serviços aos CONs 

O balcão de Serviços aos CONs divulgará informações gerais e facilitará a comunicação entre o Sal 2019 e os 

CONs.  

Estará operacional das 8:00 às 20:00 de 12 de junho a 24 de junho de 2019. Um número de telefone de 

contato será fornecido aos CONs para consultas fora desse horário. 

Balcão de Chegadas e Partidas e de Transporte 

Durante as horas de ponta, as Chegadas e Partidas e o Balcão de Transporte funcionarão nos seguintes 

horários: 

• Agendamento e informação de chegadas e partidas 

• Informações de programação de transporte 

• Resolução de problemas de bagagem extraviada ou atrasada 

• Assistência de perdidos e achados em serviços de transporte Sal 2019 

Balcão de Informações Desportivas 

O Balcão de Informações Desportivas estará localizado nas proximidades do Balcão de Serviços aos CONs. O 

objetivo do serviço é assegurar a comunicação eficiente e precisa de informações específicas de desportes 

e jogos, incluindo resultados para os CONs e oficiais da equipa. Fornecerá informações específicas sobre o 

desporto, incluindo, mas não se limitando a: 

• distribuição de sorteios, listas de partidas, horários e resultados da competição 

• apresentação de informações e actualizações da competição 

• distribuição e processamento de formulários de competição 
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• horários e confirmação do transporte do atleta, funcionário da equipe e equipamento do atleta  

• confirmação do treinamento do atleta 

• detalhes da Reuniões Técnicas 

Horas Operacionais:  12 – 23 junho 2019   8:00 – 20:00 

24 junho 2019    9:00 – 17:00 

Reuniões de Chefes de Missão 

As reuniões dos Chefes de Missão terão lugar na Melia Dunas Sala de Conferências localizada perto da 

recepção principal da Melia Dunas, que atuará como o principal fórum para o Sal 2019 e ACNOA para fazer 

anúncios e trocar informações com os CONs para resolver questões relacionadas às operações durante os 

Jogos. 

As reuniões terão lugar das 7:00 às 8:00 horas, nos seguintes dias: 

• 13 junho 

• 14 junho 

• 16 junho 

• 18 junho 

• 21 junho 

• 23 junho 

Devido às limitações de tamanho das salas, a participação nessas reuniões é limitada a dois delegados por 

CON. Após cada reunião e no mesmo dia, o CON de Relações e Operações distribuirá as atas 

eletronicamente aos CONs. As reuniões serão presididas pelos principais representantes do Sal 2019 e 

terão o apoio da ACNOA. 

Serviços de alimentação 

Os serviços de alimentação oferecidos no Melia Dunas irão fornecer uma alta qualidade de opções de 

alimentos nutritivos e variados para atletas e funcionários da equipo. Os menus serão adaptados para 

atender às exigências dietéticas, culturais e religiosas dos atletas. 

Atletas e oficiais dos equipos terão uso exclusivo do restaurante Il Terrazzo, localizado nas proximidades 

dos blocos residenciais. O jantar estará disponível nos seguintes horários: 

Café da manhã: 7:00 – 10:00* 

Almoço: 11:00 – 14:00 

Jantar: 18:00 – 22:00 

*No dia 16 de junho, dia da Meia Maratona de Atletismo, o café da manhã será servido a partir das 6h da manhã para 

acomodar os atletas concorrentes. 

O serviço no restaurante será buffet. Comida e bebidas não podem ser removidas do restaurante. O acesso 

a outras instalações de refeições do hotel, bem como ao serviço de quarto, não estará disponível para 

atletas e funcionários da equipa. 

Apenas os grupos de clientes com as pulseiras apropriadas terão acesso às instalações de refeições. As 

pulseiras serão inspecionadas ao entrar nas áreas de refeições dedicadas. Os atletas residentes na Vila não 

terão acesso a bebidas alcoólicas. 

O Melia Dunas irá esforçar-se para atender às necessidades dos atletas e funcionários da equipe, incluindo 

requisitos nutricionais, culturais e religiosos. Serão tomadas medidas para fornecer refeições para 
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necessidades dietéticas específicas, incluindo o fornecimento de alimentos halal, vegetarianos, veganos e 

sem leite. 

A sinalização apropriada para cada prato será localizada nos pontos de serviço de alimentação para 

permitir que os atletas e oficiais da equipe façam escolhas alimentares apropriadas. 

Refeições para visitantes 

Os presidentes dos CON, secretários-gerais e convidados poderão comprar pulseiras para refeições 

individuais. Estes estarão disponíveis para compra na recepção da Melia Dunas. 

Centro fitness 

Existe um Fitness Centre localizado junto à recepção principal do Hotel Sol Dunas. Ele contém instalações 

para treinamento de força e condicionamento, bem como pesos livres, áreas de alongamento, máquinas de 

peso e equipamentos cardiovasculares. Os vestiários estão disponíveis no centro de fitness. 

Horário de funcionamento:  12 – 23 junho 2019:  07:00 – 20:00 

Serviços médicos 

O Sal 2019 fornecerá uma gama de serviços médicos e de saúde essenciais para os membros credenciados 

da delegação na Vila dos Atletas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os serviços médicos e de saúde 

essenciais são aqueles que são imediatos e necessários para permitir que cada grupo funcione durante os 

Jogos. Os serviços de primeiros socorros também serão fornecidos em todos os postos de serviços médicos 

e os Serviços de Ambulância estarão disponíveis para fornecer atendimento médico de emergência e 

transporte, quando necessário. 

Uma sala dedicada à fisioterapia será disponibilizada na Vila dos Atletas dentro da área médica. Por favor, 

não hesite em consultar o Equipo Médica Sal 2019 para ter acesso a estas instalações. Os serviços de 

fisioterapia serão prestados durante toda a duração do evento, das 8:00 às 20:00 horas, e funcionarão por 

ordem de chegada. 

Serviços adicionais no Hotel Melia Dunas 

Os serviços a seguir estão disponíveis no resort Melia Dunas, com base de pagamento do usuário. O 

pagamento é aceite em Euros e Escudos Cabo-verdianos: 

Serviços  Descrição 

Loja de conveniência 
Uma loja de conveniência que fornece produtos como artigos    

essenciais de férias, lembranças e lanches. 

Boulevard Boutique  Roupas chiques e contemporâneas. 

Relações Públicas  
Oferecer informações turísticas sobre a área local, incluindo 

mapas, atrações locais e serviços de reservas de turismo. 

Salão de Beleza Annatalia 
Oferecendo uma gama completa de serviços de salão de 

beleza. 

Sorveteria Uma gama de sabores da marca Giramondo. 

 

Serviços de transporte 

Haverá um transporte regular para o Beach Park a partir da Vila dos Atlet. As operações começarão em 12 

de junho e continuarão até 24 de junho. O autocarro sairá da zona de carga de transporte designada fora 

do bloco B11, começando uma hora antes até uma hora após a competição/treinamento. Os horários 
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operacionais do serviço de transporte serão baseados nos horários de competição e treinamento e serão 

comunicados através do Balcão de Transporte no Centro de Serviços dos CONs.  

Não é fornecido transporte da Vila de Atletas de e para qualquer outro destino. 

Segurança 

Os participantes dos Jogos devem observar que as áreas de hospedagem da Vila dos Atletas serão 

compartilhadas com os hóspedes do Melia Dunas, e que a segurança do hotel irá impor regras de boa 

conduta de acordo com as políticas padrão do hotel.  

Os CONs devem exibir suas pulseiras e credenciais em todos os momentos enquanto estiverem no Melia 

Dunas para identificá-los como participantes dos Jogos. Uma verificação visual de credenciamento dos 

residentes será realizada após a entrada na Vila dos Atletas.

Família dos Jogos 

Visão geral do hotel da Família dos Jogos  

O Games Family Hotel (GFH) é o Melia Llana Beach Resort & Spa, um luxuoso resort de 5 estrelas com tudo 

incluído localizado a apenas 3 km do Parque Santa Maria Beach. O Melia Llana oferece quartos e suítes 

espaçosos e elegantes, serviço profissional de qualidade superior, Internet sem fio, serviço exclusivo The 

Level, belas piscinas, um spa e ginásio totalmente equipado e uma ampla gama de opções de restaurantes 

finos. 

O Melia Llana Resort proporcionará aos Presidentes e Secretários-Gerais do CON uma experiência de 

alojamento verdadeiramente única no Sal. 

Alojamento dos Presidentes e Secretários-Gerais 

Os presidentes dos CONs receberão um quarto individual* no GFH de 11 de junho a 17 de junho de 2019. O 

custo deste alojamento tudo incluido é coberto pela ACNOA. Quaisquer encargos incidentais que sejam 

incorridos devem ser pagos diretamente ao Melia Llana Beach Resort & Spa. 

Os Secretários Gerais, têm direito a ficar no Melia Llana Resort, mas são responsáveis por cobrir os seus 

próprios custos de alojamento. 

À chegada, será pedida a cada hóspede uma cópia do seu passaporte e uma pré-autorização de cartão de 

crédito de 200 euros. Na ausência de um cartão de crédito, será necessário um depósito em efetivo de 

200 euros. 

O cartão de crédito fornecido será usado para liquidar os encargos incidentais até o dia do check-out. Se os 

encargos incidentais excederem 200 EUR a qualquer momento durante a estadia, será necessário um 

depósito adicional. 

O Centro de Contato de Alojamento pode ajudar com quaisquer reservas necessárias fora destas datas, 

sujeitas a disponibilidade. 

*Nota: Os quartos individuais são compostos por uma cama, um colchão de casal, um colchão queen ou 

king size. quartos Twin consistem em duas camas, variando de solteiro, duplo ou colchão de tamanho 

queen. 

Para mais informações sobre encargos incidentais, consulte o Guia de Alojamento do Sal 2019, disponível 

em Extranet ou pedido por e-mail: accommodation@sal2019.com. 

 

https://www.sal2019.com/extranet
mailto:accommodation@sal2019.com
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Balcões de Atendimento à Família dos Jogos 

Os Balcões de Atendimento à Família dos Jogos irão operar a partir do GFH, prestando assistência no que 

diz respeito ao protocolo, chegadas e partidas e transporte. 

Datas de funcionamento: 11 junho – 24 junho 2019  8:00 – 20:00 

Chamando (+238 590 3960)  20:00 – 8:00 

Credenciamento 

Os presidentes e secretários gerais do CON, juntamente com os convidados do CON (categorias G, G**, Gi, 

Gi**) são obrigados a coletar e validar seus ABGAC no Terminal VIP Safeport localizado dentro do 

Aeroporto SID na chegada. Consulte a Parte Dois deste documento para obter instruções detalhadas sobre 

a validação da ABGAC. 

Serviços médicos 

Os serviços médicos serão fornecidos no Hotel Família dos Jogos sob demanda, com acesso a uma linha de 

assistência médica 24 horas fora dos horários agendados da clínica. 

Serviços de transporte 

Os CONs e os membros da Família dos Jogos receberão transporte da recepção do Melia Llana Resort para 

o Beach Park entre os dias 12 e 24 de junho.  

O autocarro sairá da recepção do hotel a partir de uma hora antes até uma hora depois da competição. Os 

horários operacionais do serviço de transporte serão baseados nos horários das competições, e serão 

comunicados através do Balcão de Serviços Familiares de Jogos da GFH.  

O transporte não é fornecido a partir do GFH para e de qualquer outro destino. 

Segurança  

As áreas de alojamento do GFH serão partilhadas com os hóspedes do hotel Melia Llana. Os CONs devem 

exibir seus cartões de credenciamento em todos os momentos, enquanto estiverem na instalação.  

Família de Jogos – Principais eventos  

11 junho 2019  Reunião da Diretoria Executiva da ACNOA 

12 junho 2019  Assembleia Geral da ACNOA 

Esses eventos serão realizados no Hilton Hotel, e os participantes devem registrar sua participação antes do 

evento. 

 

Dignitários 

Visão geral do programa dignitário 

O Programa Dignitário Sal 2019 ajudará a planejar e facilitar programas de visitas para certos membros da 

Família dos Jogos. Os seguintes grupos são elegíveis para credenciamento no âmbito do Programa 

Dignitário: 
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Categoria População 
Acesso ao 
local 

Acesso à 
zona 

Transporte 
Jantar (Vila 
dos Atletas) 

G 
Primeiro-Ministro do 
País Anfitrião 

ALL, VIL 
Blue, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

NOC** Soberano ALL, VIL 
Red, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

NOC Soberano ALL, VIL 
Blue, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

NOC Chefe de Estado ALL, VIL 
Blue, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

NOC Chefe de Governo ALL, VIL 
Blue, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

G 
Presidente da 
Câmara da Cidade 
Anfitrião  

ALL, VIL 
Blue, VIP, 
PRS, BRD 

TG NO 

G** Convidado ALL, VIL 
Red, VIP, 
PRS,BRD 
  

TG NO 

G 
Ministro do 
Desporte 

ALL, VIP Blue, VIP TG NO 

G** Convidado ALL, VIP Red, VIP TG NO 

  

Os credenciamentos para as categorias CON acima são intransmissíveis. Um pedido de credenciamento 

online deve ser apresentado pelos CONs que desejem convidar os seus dignitários elegíveis para os Jogos 

Africanos de Praia Sal 2019. 

Alojamento dignitário 

O Hilton Cabo Verde Sal Resort de cinco estrelas foi oficialmente nomeado pelo Comité Organizador do 

Sal 2019 para receber todos os Dignitários que assistirem aos 1º Jogos de Praia Africanos. O Hilton Resort 

está localizado a apenas uma curta caminhada do Beach Park. 

Os hóspedes do Sal 2019 podem usufruir de tarifas especiais de alojamento e alimentação, de acordo com 

as informações contidas no folheto do hotel e no formulário de reserva, disponível em Extranet. Os CONs 

devem enviar todas as solicitações de hospedagem para os membros de sua delegação o mais rápido 

possível, devido à disponibilidade limitada. 

Serviços de transporte dignitário 

Sal 2019 não oferece nenhum serviço de transporte dedicado a dignitários. Os dignitários credenciados 

receberão um serviço de transporte do governo cabo-verdiano, de acordo com os seus direitos.  

Segurança dignitária 

A provisão de proteção para todos os dignitários será baseada em avaliações de risco e ameaça realizadas 

pela Polícia Federal de Cabo Verde. Os CONs que desejarem credenciar dignitários são convidados a falar 

com o departamento de Relações CON em caso de quaisquer requisitos específicos para o seu pessoal de 

segurança ou comitiva. 

https://www.sal2019.com/extranet
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Desporto e Arenas  
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Santa Maria Beach Park 
O Sal 2019 Beach Park Sal 2019 está localizado na Praia de Santa Maria. O Beach Park é composto por 3 

arenas desportivas com assentos para espectadores e uma sala de pé apenas para desportos aquáticos.  

Arena 1 – Capacidade 3000 – Futebol de Praia, Andebol de Praia 

Arena 2 – Capacidade 2000 – Voleibol de Praia, Ténis de Praia 

Arena 3 – Capacidade 1500 – 3x3 Basquetebol, Karate Kata, Freestyle Football 

Arena 4 – Kiteboarding, Natação em Águas Abertas, Remo Costeiro 

O Beach Park também terá um palco na área central comum para apresentações culturais e musicais. 

 

Calendário de competições desportivas 
O Calendário de Competição Desportiva foi dividido em dois grupos com base para facilitar a logística e as 

viagens das equipas. 

 

GRUPO 1 

Desporto Código Evento Datas da Competição 

Atletismo ATH Meia-Maratona 16 junho 2019 

Andebol de Praia HBH Evento da equipa 14 – 16 junho 2019 

Tênis de praia TBT 
Homens/Mulheres/ 

Mistos 
14 – 16 junho 2019 

Remo Costeiro RBS 
Individual/Pares 

mistos 
14 – 15 junho 2019 

Freestyle Football FFS Rotina/Competições 16 junho 2019 

Karate Kata KTE 

Kata – Individual 14 junho 2019 

Kata – Equipa 15 junho 2019 

Natação em águas 

abertas 
OWS Prova 5km  16 junho 2019 
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GRUPO 2 

Desporto Código Evento Datas da Competição 

Basketball 3x3 BK3 

Concurso de 

lançamentos 
22 junho 2019 

Concurso de 

Afundamento 
22 junho 2019 

Evento da equipa 18 – 23 junho 2019 

Futebol de Praia FBS Evento da equipa 19 – 23 junho 2019 

Voleibol de Praia VBV Homens/Mulheres 18 – 23 junho 2019 

Kiteboarding KBD Foil/TwinTip 18 – 23 junho 2019 

Calendário das Sessões de Competições Desportivas 

O Calendário das Sessões de Competições Desportivas foi comunicado aos CONs e está disponível no 

Apêndice 2 deste documento. 

 

Locais de treinamento 
Com excepção dos locais de treino dentro do Beach Park, todos os outros locais de treino estão em locais públicos 

perto da Praia de Santa Maria. O Sal 2019 não fornece qualquer assistência ou serviços nestes locais. 

 

Desporto 

Treinamento 

disponível            

*sujeito a alterações 

Local de Treinamento 

Atletismo 12 – 15 junho 2019 

Sem supervisão 

Rotas sugeridas: Estrada de Santa Maria para Murdeira 

*Há apenas uma calçada de Santa Maria a Vila Verde 

Basketball 3x3 17 – 18 junho 2019 Parque da Praia Arena 3 

Andebol de Praia 12 – 13 junho 2019 Parque da Praia Arena 1 

Futebol de Praia 17 – 18 junho 2019 Parque da Praia Arena 1 

Tênis de praia 12 – 15 junho 2019 Parque da Praia Arena 2 

Beach Volleyball 17 – 18 junho 2019 Parque da Praia Arena 2 

Remo Costeiro 12 – 13 junho 2019 Parque da Praia Arena 4 
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Desporto 

Treinamento 

disponível            

*sujeito a alterações 

Local de Treinamento 

Freestyle Football  12 – 15 junho 2019 All you need is a ball 

Karate Kata 12 – 13 junho 2019 Parque da Praia Arena 3 

Kiteboarding 17 – 18 junho 2019 

Sem supervisão 

Sugerido: 

Praia de Santa Maria  

Kite Beach 

Praia da Ponta Preta 

Natação em águas 

abertas  
12 – 15 junho 2019 

Sem supervisão 

Sugerido: Praia de Santa Maria entre o Hotel Belorizonte e o 

Pontão. 

 

Sistema TA 
Haverá um transporte regular para o Beach Park a partir da Vila dos Atletas. As operações começarão em 

12 de junho e continuarão até 24 de junho. O serviço começara uma hora antes até uma hora após a 

competição/treinamento. Os horários operacionais do serviço de transporte serão baseados nos horários 

de competição e treinamento e serão comunicados através do Centro de Serviços CON da Vila dos Atletas.  

 

Serviços de catering no local do evento  

Salas dos atletas 

Os serviços de sala de Atletas serão fornecidos aos atletas e oficiais da equipa e são projetados 

especificamente para apoiar esses grupos de clientes enquanto eles estiverem longe da Vila dos Atletas. 

Nos locais de competição, este serviço consistirá em uma estação de bebidas que será instalada e 

reabastecida durante o horário de funcionamento. 

O horário de funcionamento varia de acordo com o requisito específico de cada desporto / local. Os 

serviços geralmente estarão disponíveis a partir de uma hora antes até uma hora após a competição. 

A estação para refrescar será composta dos seguintes componentes: 

• Fruta 

• Água engarrafada e selecção de refrigerantes 

• Chá e Café 

Durante o treinamento, a fruta e a água serão fornecidas apenas no Beach Park. 

Sala Família dos Jogos  

As salas designadas a Família dos Jogos estarão localizadas ao lado das três arenas do Beach Park. As salas 

podem ser acessadas por hóspedes com VIP no seu credenciamento. O serviço nas salas será composto por 

lanches e bebidas não alcoólicas. 
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Os serviços começarão uma hora antes do início da competição e terminarão uma hora após o término da 

sessão de competição / cerimônia de medalhas. 

 

Delegados Técnicos 
Para cada desporto reconhecido pela ACNOA, o respectivo FI nomeou um Delegado Técnico (TD) para 

supervisionar a realização do evento para a sua modalidade. 

O TD irá trabalhar em estreita colaboração com a Sal 2019 para prestar aconselhamento técnico e 

operacional sobre questões relacionadas com a gestão da competição. 

A lista de Diretores Desportivos Sal 2019 e TDs nomeados é a seguinte: 

 

Desporto  Delegado Técnico Sal 2019 Sport Manager 

Atletismo Aziz Douda Sebastian Stach 

Basketball 3x3 Serge Akoussah Mouhamadou Sall 

Andebol de Praia Kamel Borgi Sebastian Stach 

Futebol de Praia Josep Ponset Sebastian Stach 

Tênis de praia João Almada Sebastian Stach 

Voleibol de Praia May Alaa Sebastian Stach 

Remo Costeiro Fayçal Soula Micau Graça 

Freestyle Football Dan Wood Mouhamadou Sall 

Karate Kata Yacine Arab Mouhamadou Sall 

Kiteboarding Markus Schwendtner  Micau Graça 

Natação Zouheir El Moufti Micau Graça 

 

Serviços médicos em locais de competição e treinamento 

Equipas médicas no campo de jogo 

Os serviços de medicina desportiva no campo de jogo serão prestados em todas as arenas durante as horas 

de competição programadas. A equipe médica do campo de jogo será composta de acordo com o nível de 

risco do desporte, o número de atletas participantes e os requisitos da FI. 

Os atletas que se machucarem ou ficarem indispostos durante a competição podem, conforme apropriado, 

ser tratados no campo de jogo antes de serem levados para a Instalação Médica do Atleta no local. Atletas 
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que necessitarem de tratamento adicional serão transferidos para a instalação médica designada pelo 

Serviço de Ambulância. 

Instalações médicas para atletas e areas da equipa médica do CON 

Os serviços de medicina desportiva são fornecidos nas instalações médicas do Instalações médicas do atleta 

no Beach Park. As Instalações Médicas do Atleta estarão operacionais antes da chegada do primeiro atleta 

e permanecerão operacionais até que todos os atletas tenham deixado o local. As Instalações Médicas para 

Atletas serão equipadas de acordo com o nível de risco desportivo, o número de atletas participantes e os 

requisitos da Federação Internacional. 

Caso as equipes médicas do CON precisem cuidar de seus atletas, elas poderão usar as duas Instalações 

Médicas do Atleta no Beach Park, após a coordenação com a Equipa Médica do Sal 2019. 

Além disso, uma equipa médica do Sal 2019 estará operando em uma sala médica dedicada na Vila dos 

Atletas. As equipes médicas do CON são incentivadas a entrar em contato com a equipe médica do Sal 2019 

se desejarem usar esta instalação. 

Quantidades limitadas de gelo somente para a gestão de lesões (não para uso em banho de gelo) estarão 

disponíveis através das Instalações Médicas do Atleta no Beach Park. As instalações de lavagem de mãos 

serão localizadas nas proximidades. 

Os CONs são responsáveis pelo fornecimento de todos os suprimentos médicos e equipamentos 

necessários. 

Primeiros socorros 

Os primeiros socorros, que incluem primeiros socorros e resposta a emergências, serão prestados no 

Parque de Praia antes e durante os horários programados para as competições, permanecendo 

operacionais até que todos os espectadores tenham partido do local. 

Espectadores, mídia, transmissão, patrocinadores e força de trabalho serão tratados em uma instalação 

médica para espectadores localizada na entrada do Beach Park. 

Os pacientes que necessitarem de cuidados médicos adicionais serão encaminhados para 

acompanhamento médico adequado ou transferidos por ambulância para o hospital designado, se 

necessário. 

 

Antidopagem 
Para promover e proteger a integridade do desporto e a saúde dos atletas, a ACNOA estabeleceu as Regras 

Antidoping dos 1os Jogos Africanos de Praia Sal 2019. Os objetivos destas regras, que estão em total 

conformidade com o Código Mundial Antidopagem e as Normas Internacionais, são os seguintes:  

• Proteger o direito do atleta de participar de um desporte livre de dopagem e, assim, promover a 

saúde, a justiça e a igualdade dos atletas em todo o mundo; 

• Assegurar um programa antidopagem harmonizado, coordenado e eficaz nos primeiros Jogos 

Africanos de Praia Sal 2019 no que diz respeito à detecção, dissuasão e prevenção da dopagem. 

 Regras Antidopagem 

 As regras antidopagem, tal como as regras da concorrência, são regras desportivas que regem as condições 

em que o desporto é praticado. Todos os participantes, ou seja, Atletas e Pessoal de Apoio ao Atleta, 

aceitam estas regras como uma condição de participação e presume-se que concordaram em cumprir com 

as Regras Antidopagem dos 1os Jogos Africanos de Praia Sal 2019, disponíveis no Extranet. 

https://www.sal2019.com/extranet
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 Programa Antidopagem 

 De acordo com as Regras Antidopagem dos primeiros Jogos Africanos de Praia Sal 2019, os atletas que 

competem neste evento podem estar sujeitos ao controlo de dopagem, dentro e/ou fora de competição, a 

qualquer momento, sob a autoridade da ACNOA, sem aviso prévio. O plano de ensaios é elaborado sob a 

autoridade da ACNOA, de acordo com as regras e regulamentos da Federação Internacional (FI) relevante, 

bem como com o Documento Técnico para Análise Específica do Desporto da WADA. 

 Gestão de isenção por uso terapêutico 

Atletas, como todos os indivíduos, podem ter doenças ou condições que exigem que eles tomem 

determinados medicamentos. É responsabilidade dos atletas assegurar que qualquer medicação que 

tomem para tratar uma doença ou condição não se enquadre na Lista Proibida pela WADA. No entanto, os 

atletas podem precisar tomar um medicamento que esteja na Lista Proibida para tratar uma doença ou 

condição. Como tal, eles devem solicitar uma Isenção por Uso Terapêutico (TUE) à Organização 

Antidopagem (ADO) relevante, quer seja a sua Federação Internacional (IF) ou a sua Organização Nacional 

Antidopagem (NADO). O ADO relevante pode conceder-lhes autorização para tomar o medicamento 

necessário. 

Os CONs podem consultar o website da WADA, e em particular a Lista Proibida, que identifica as 

substâncias e métodos proibidos em todos os momentos, dentro e/ou fora de competição, e em particular, 

Desportos. As substâncias e métodos constantes da Lista de substâncias proibidas estão classificadas em 

diferentes categorias e podem ser consultados online aqui. 

Os atletas que competem nos 1ºs Jogos de Praia Africanos do Sal 2019 devem enviar uma cópia da sua TUE 

para o seguinte endereço tue.sal2019@gmail.com pelo menos 30 dias antes do início do evento, ou seja, 

antes de 14 maio 2019. 

Os atletas são aconselhados a tratar a questão das TUEs com muita seriedade e, em todos os casos, 

procurar aconselhamento especializado. Usar uma substância proibida ou método proibido antes de 

receber uma Aprovação TUE pode resultar em uma violação de regra antidopagem. 

Educação 

 A educação de atletas, treinadores e médicos é fundamental para o sucesso de qualquer programa 

antidopagem. Como tal, um Estande de Extensão da WADA será montado na Vila dos Atletas para informar 

os Atletas participantes e seu pessoal de apoio sobre os perigos da dopagem. 

Entretanto, a WADA dispõe de uma variedade de recursos disponíveis em linha para ajudar a compreender 

os processos de controlo da dopagem e as implicações da dopagem no desporto.: 

• Questionário  – o questionário WADA é projetado para testar seu conhecimento sobre 

antidopagem. Você pode acessá-lo online aqui em vários idiomas. 

• O Processo de Controle de Dopagem  – WADA foi desenvolvido um folheto para um grande público 

para que ele tenha uma melhor compreensão do processo de controle de dopagem. Ele pode ser 

acessado online aqui e está disponível em 6 idiomas. Da mesma forma, um video em inglês 

também foi desenvolvido.  

• Isenções de Uso Terapêutico (TUEs) – para uma melhor compreensão das TUEs, consulte a seção 

WADA At-A-Glance: TUEs.  

• Perigos da dopagem: Obtenha os Factoss – Este folheto, especificamente destinado aos jovens dos 

14 aos 18 anos, aborda as razões pelas quais a dopagem é uma preocupação que ultrapassa as 

regras do desporto, incluindo os riscos associados à utilização de suplementos, bem como as 

consequências para a saúde associadas a substâncias específicas (incluindo esteroides, EPO, 

estimulantes, HGH, agentes de mascaramento, marijuana e estupefacientes). 

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
mailto:tue.sal2019@gmail.com
https://quiz.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-the-doping-control-process
https://www.youtube.com/watch?v=sWhudwnE3Fg
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-therapeutic-use-exemptions-tues
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/dangers-of-doping-get-the-facts
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Bilhetes em tempo de jogo 

O Parque de Praia terá uma bilheteria para os espectadores comprarem ingressos para os eventos do Sal 

2019. Informações sobre bilhetes também estarão disponíveis no site Sal 2019. 

Bilhetes para atletas e oficiais de equipe 

Atletas credenciados e oficiais da equipe têm direito a um número limitado de ingressos de cortesia para 

assistir aos eventos do Sal 2019. Os ingressos serão fornecidos por ordem de chegada e serão 

administrados através do balcão de serviços do CON na Vila dos Atletas. 

Os detentores de bilhetes irão aceder ao local a partir da frente da casa, juntamente com os espectadores 

em geral, e estarão sentados na área de estar pública. Para acessar o local, os detentores de ingresso terão 

que passar pela triagem de segurança. 

Atletas e oficiais das equipas podem utilizar o transporte de TA para viajar para as sessões com bilhetes, 

mas devem observar que será dada prioridade aos atletas concorrentes e seus treinadores. 

 

Operações de imprensa no local do evento 
Os locais de competição terão áreas dedicadas para mídia credenciada. A mídia não terá acesso à Vila dos 

Atletas, a menos que seja obtida aprovação prévia do Sal 2019. 

Processo de mídia pós-competição para atletas 

Nos locais de competição, haverá Zona Mista para cada desporto, a fim de proporcionar uma oportunidade 

para a comunicação social entrevistar os atletas imediatamente após a competição. O seguinte se aplicará 

em todas as Zonas Mistas: 

• O acesso será facilitado para que um oficial da equipa do CON acompanhe seus atletas através da 

Zona Mista 

• todos os atletas devem passar pela Zona Mista ao saírem do campo de jogo, mas a realização de 

entrevistas fica a critério de cada atleta 

Atletas podem ser solicitados para entrevistas adicionais com a mídia após a Zona Mista. 

As conferências de mídia só serão realizadas quando houver uma demanda da mídia. Isso ocorrerá 

principalmente após as cerimônias de medalhas, mas elas podem ser necessárias após qualquer sessão 

como parte do processo formal de pós-competição. Os atletas serão informados de todas as obrigações da 

Conferência de Mídia após a conclusão da Zona Mista. 

Salvo indicação em contrário do CON, o Chefe de Missão atuará como a principal ligação entre os atletas e 

a mídia fora do processo formal de oportunidade de entrevista para atletas. 

  

https://www.sal2019.com/
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Cerimónia de abertura 
A Cerimónia de Abertura do Sal 2019 será realizada n0 14 de junho de 2019, no Santa Maria Beach Park. A 

cerimónia está programada para começar às 19:30. 

Toda a experiência de atletas e oficiais de equipa foi projetada para tornar a noite a mais agradável, fácil e 

inclusiva possível para todos os envolvidos. 

Portadores de bandeira 

Os atletas escolhidos como portadores da bandeira de sua delegação receberão uma identificação especial 

antes da Cerimônia para ajudar a equipe a identificar o porta-bandeira de cada delegação em desfile.  

Transporte de atletas e oficias de equipa 

Atletas e oficiais de equipa receberão serviços de transporte na noite da Cerimônia desde a Vila dos Atletas. 

As delegações de desfile serão transferidas para Beach Park de autocarro. O tempo estimado de viagem é 

de 10 minutos. Por favor, esteja ciente de que o Sal 2019 não tem nenhuma provisão de bilhetes de 

espectador ou serviços de transporte para atletas que não desfilam. 

Desfile de atletas 

Atletas e dirigentes de equipes sairão da Vila dos Atletas de acordo com a programação baseada na posição 

do desfile de sua delegação. 

Para a Cerimônia de Abertura, os atletas entrarão no estádio com suas delegações em ordem protocolar, 

com o país anfitrião entrando no estádio por último. 

Cerimonia – Partidas 

Após a conclusão da Cerimônia, a equipa do Sal 2019 ajudará os atletas e oficiais de equipa a voltar com 

segurança à zona de carga designada para embarcar nos autocarros de volta à Vila dos Atletas. Os 

autocarros sairão uma vez cheios.  

Os atletas e oficiais da equipe que chegarem à Vila dos Atletas serão solicitados a passar por uma 

verificação visual de credenciamento. 

Presidentes e Secretários-Gerais dos CONs 

Os presidentes e secretários-gerais dos CONs não podem desfilar com suas equipas na cerimônia de 

abertura. Os presidentes e secretários-gerais do CONs serão transportados de autocarro do e até GFH para 

a cerimônia de abertura. 

 

Cerimônia de encerramento 
A Cerimônia de Encerramento do Sal 2019 será realizada no domingo, 23 de junho de 2019. Esta é uma 

oportunidade para todos os atletas e oficiais de equipa se juntarem às celebrações. 

Semelhante à Cerimônia de Abertura, todos os Presidentes e Secretários-Gerais da CON serão 

transportados de e para o GFH até a Cerimônia de Encerramento. 
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Protocolos na cerimônia de desfile 

A cada Chefe de Missão é solicitado transmitir uma mensagem clara sobre o comportamento apropriado a 

todos os membros da sua delegação. Todos os participantes da Cerimônia de Abertura e Encerramento 

devem obedecer ao seguinte: 

• Cada participante deve usar o seu uniforme oficial CON.  

• É estritamente proibido aos participantes da Cerimônia exibir qualquer forma de publicidade, 

propaganda política ou qualquer outra, em qualquer item de vestuário ou de qualquer outra 

maneira. Qualquer um desses itens encontrados em posse dos participantes da Cerimônia pode ser 

confiscado. 

• Câmeras portáteis pequenas são permitidas. 

• Todos os participantes da Cerimônia de Encerramento são obrigados a reunir, desfilar e dispersar 

de acordo com as instruções do Sal 2019. 

• As bandeiras serão permitidas de acordo com o ponto dois acima. 

 

Cerimonia de medalhas e medalhas  
Em eventos individuais e de equipa, o primeiro prêmio será uma medalha de ouro, o segundo uma medalha 

de prata e o terceiro uma medalha de bronze. Para o Karate, duas medalhas de bronze serão concedidas 

por evento. No caso de empate de medalha de ouro ou prata, nenhuma medalha de bronze será 

concedida. Em caso de empate na medalha de bronze, duas medalhas de bronze serão concedidas. 

Para desportos coletivos (basquete, handebol de praia, futebol de praia, karatê), cada atleta que tenha 

participado de um evento de equipa premiado receberá uma medalha.  

Todas as cerimônias de medalhas nos Jogos acontecerão duas vezes por dia. A primeira Cerimônia da 

Medalha será depois da programação da competição da manhã e a segunda no final da sessão da 

competição da tarde, onde forem realizados eventos de medalhas. 

As Cerimónias de medalhas serão apresentadas no pódio do Parque da praia.  

Os medalhistas serão escoltados por voluntários até a área da cerimônia de medalhas. A equipa de escolta 

explicará aos atletas os processos da cerimônia de medalhas, e direcionar os medalhistas para o pódio de 

medalhas. 

As cerimônias de medalhas do Sal 2019 são conduzidas da seguinte maneira: 

• A cerimônia de medalhas será anunciada. 

•  Os medalhistas serão chamados pelos nomes. Os atletas que ocupam o primeiro, segundo e 

terceiro lugares tomam a sua posição no pódio de medalhas. O vencedor está posicionado 

ligeiramente acima do segundo, que está à sua direita, e o terceiro, que está à sua esquerda. 

• As Medalhas serão apresentados. 

• Após a apresentação, o hino da nação ou território do vencedor é reproduzido. Medalhistas e 

espectadores se voltam para os mastros da bandeira. Durante o hino, as bandeiras da nação ou 

território do primeiro, segundo e terceiro colocados serão levantadas nos mastros da bandeira. 

Cerimonia das medalhas – Traje e conduta  

Os atletas que participem da Cerimônia das Medalhas devem aderir aos regulamentos que regem tanto o 

vestuário quanto a conduta. 
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Os medalhistas devem usar o fato de treino da equipa oficial da CON ou o uniforme de competição (a 

especificar pelo desporto) e calçado adequado ou descalço. É da responsabilidade de cada atleta / 

treinador garantir que o medalhista tenha o uniforme completo e que esteja pronto para ser usado no local 

a tempo para o início da cerimônia de medalhas. Não aderir a isso pode resultar no atraso ou adiamento da 

cerimônia de medalhas. O uso de óculos de sol não é permitido. Os chapéus também não são permitidos, 

excecionalmente se for por motivos religiosos é permitido. 

Bandeiras, telemóveis, cameras, dispositivos eletrônicos, garrafas, itens de equipamentos desportivos, 

declarações políticas e credenciamentos não são permitidos no pódio. Se algum medalhista estiver na 

posse de algum desses itens, deve entrega-lo ao Líder do Grupo de Cerimônias de Medalha durante a 

cerimônia. Da mesma forma, se quaisquer itens forem atirados a um medalhista enquanto estiverem na 

FOP e / ou no pódio, o medalhista deve entregá-los à escolta de atletas durante a cerimônia de medalhas. 

 

Certificados de mérito 

Os Certificados de Mérito serão distribuídos, eletronicamente, após a realização dos Jogos, para todos os 

eventos do Sal 2019: 

• 8 principais finalistas nos eventos individuais 

• 4 finalistas nos eventos de equipa 

A equipa de Relações com CONs será responsável pela distribuição dos Certificados de Mérito ao Chefe de 

Missão do CON, que fará a distribuição aos seus atletas   
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Últimas 24 horas para CONs 
Os CONs serão solicitados a notificar o pessoal do Sal 2019, com 48 horas de antecedência, sobre a sua 

saída da Vila dos Atletas.  

Os CONs que partem do Sal através do aeroporto devem fornecer as suas informações de partida, 

confirmadas através da planilha do AAD, ou informar o balcão de Chegadas e Partidas na Vila dos Atletas. 

Todos os requisitos de transporte deverão ser reservados com 48 horas de antecedência do tempo de 

viagem. 

 

Inventário e Inspeção – Partida 
Um I & I final acontecerá antes da partida do CON da Vila dos Atletas. Esta I & I incluirá uma inspeção 

completa de todos os apartamentos que fazem parte do lote CON. 

Uma I & I parcial das seções de loteamento pode ser concluída se os apartamentos forem vagados entre a 

chegada e a partida dos atletas do Grupo 1 e do Grupo 2, desde que o Chefe de Missão da equipa assine o 

processo. 

O objetivo é garantir que nenhum dano tenha ocorrido durante a ocupação do CON. As folhas de dados e 

os formulários de danos correspondentes devem, então, ser assinados pelo representante do CON e todas 

as chaves devolvidas à equipa de Relações do CON. Quaisquer discrepâncias (danos ou perdas de ativos) 

serão cobradas no CON correspondente. 

A conclusão do I & I de partida é necessária para que o depósito de segurança seja devolvido ao COM. 

Qualquer perda, dano ou discrepância encontrados serão cobrados de acordo com a Tabela de Danos 

Materiais (Apêndice 1). Para atenuar qualquer disputa, é imperativo que um representante da CON esteja 

presente. 

 

Liquidação de contas 
O Chefe de Missão será responsável por liquidar todos os valores faturados antes da partida da sua 

delegação. Qualquer perda ou dano à propriedade do Sal 2019 ou do Melia Sol Dunas, será verificado, 

assinado e o encargo relevante faturado ao CON pelo Sal 2019. Todos, ou uma parte, do depósito de 

segurança pode ser retido se as taxas não forem pagas pelo CON antes da partida. 

 

Saídas para o aeroporto SID 

Dados de partida 

Na Reunião de Chegada das Delegações, os CON receberão um extrato de todas as informações de chegada 

e partida no ADS para sua delegação. O CON deve verificar se os dados estão corretos. Se houver alguma 

mudança, o CON deve informar o balcão de Chegadas e Partidas na Vila dos Atletas. 

No dia anterior à partida, a equipa de chegadas e partidas fará um resumo das partidas do aeroporto no 

quadro de avisos próximo ao balcão de serviços do CON. 

Para as partidas do SID, as equipas precisam estar no Aeroporto ao menos 2,5 horas antes do horário de 

partida do voo. O tempo de viagem esperado, até o Aeroporto, é de aproximadamente 15 minutos. 

A bagagem e o equipamento dos atletas viajarão com o atleta, seja no mesmo autocarro ou numa carrinha 
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de transporte de bagagens que chegará em simultâneo com o autocarro no aeroporto. 

Aeroporto SID 

Os autocarros e as carrinhas de bagagens seguirão para o Aeroporto. Se durante o trajeto até o Aeroporto 

estiverem separados, serão todos reunidos na zona de carga para depois seguirem para o terminal. 

As delegações são incentivadas a utilizar um carrinho para ajudar com as bagagens e equipamentos. Assim 

que todas as bagagens e equipamentos forem recolhidos, as delegações deverão seguir para o respectivo 

balcão de check-in das suas companhias aéreas. 

Os membros da equipa de chegadas e partidas estarão disponíveis para ajudar os membros da delegação 

do CON. Os membros da delegação da CON devem seguir os procedimentos normais de check-in das 

companhias aéreas e prosseguir para os serviços de Segurança e Fronteira, caso seja uma partida 

internacional.  
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Sustentabilidade 
Sal 2019 será um evento transformador para a ilha do Sal e para a nação de Cabo Verde. O resultado de um 

Sal 2019 sustentável representa a visão de criar uma economia forte e diversificada, construir capacidade 

nas comunidades e moldar um legado duradouro que perdure além da Cerimônia de Encerramento. 

Há também uma oportunidade única para demonstrar liderança em sustentabilidade, cumprindo os 

padrões internacionais de melhores práticas 

Sal 2019 concentra os seus esforços na gestão dos impactos ambientais e na inspiração de comunidades 

ativas e inclusivas. 

Durante a sua estadia na ilha do Sal, encorajamos-lhe a aproveitar as oportunidades para apoiar a 

realização de um evento sustentável: 

• Reduza o impacto evitando plásticos descartáveis sempre que possível e escolhendo alternativas 

como chávenas de café reutilizáveis, garrafas de água ou sacos de pano. 

• A água é preciosa em Cabo Verde. Diminua o tempo de banho e desligue a torneira enquanto 

escova os dentes para economizar água. 

• Reduza o desperdício de alimentos, consumindo apenas o que você precisa, especialmente em 

buffets. 

•  Desligue as luzes, os computadores e outros aparelhos quando não estiverem em uso. 

• Use as latas de lixo fornecidas 

 

Clima  
Sal tem um clima quente e seco, com temperaturas amenas de, em média, 25 graus Celsius durante o mês 

de junho. 

 

Nascer e pôr do sol em junho 

Nascer do sol:  das 5:50 h às 6:05 h 

Pôr do sol:  das 19:00 h às 19:10 h 

 

Número de emergência 

Para serviços de emergência (polícia, bombeiros, ambulância), contacte o nº 112. Estes são serviços 

públicos, gratuitos, que podem ser chamados de qualquer telefone público, fixo ou móvel. 

 

Idade legal para o consumo de bebidas alcoólicas 
A idade legal para consumir bebidas alcoólicas em todo o território de Cabo Verde é 18 anos. Um 

comprovativo válido de idade, seja carta de condução ou passaporte com foto, é obrigatório. 
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Idade legal de consentimento para ter relações sexuais  
A idade mínima permitida para relações sexuais é de 16 anos de idade. 

 

Água potável 
A água da torneira em Cabo Verde não é segura para beber. Deve ser utilizada Água filtrada ou 

engarrafada. 

 

Mosquitos e insetos 
Proteja-se contra as picadas de mosquito. Além de irritantes, as picadas de mosquito também podem 

espalhar doenças. Há alguns passos simples que você pode tomar para se proteger de doenças causadas 

por mosquitos: 

• Use repelente de insetos, mesmo durante o dia, pois alguns mosquitos são mais ativos neste 

período 

• Use roupas largas e soltas para proteger-se das mordidas (as roupas de cores claras são as 

melhores). 

 

Gastroenterite e outras doenças 
Algumas doenças são facilmente disseminadas - proteja-se a si e aos outros, afastando-se de locais públicos 

quando estiver doente. Se não estiver bem com uma doença respiratória, espirre no cotovelo ou use um 

lenço para cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir e descarte-o em recipientes fornecidos. Lave sempre 

bem, as mãos com sabão e água depois de tossir ou espirrar. 

Em casos de vômitos ou diarreia, permaneça na sua residência e certifique-se de lavar bem as mãos com 

água e sabão em intervalos regulares e especialmente depois de utilizar a casa de banho. Não use 

instalações comunitárias dentro da Vila dos Atletas. 

Procure atendimento médico imediato através da sua equipe médica do CON ou da Policlínica. 

 

Higiene das mãos 
Lavar as mãos é a melhor maneira de impedir que os germes se espalhem. Lave bem as mãos 

regularmente, e com água e sabão: 

• quando as suas mãos estão sujas 

• antes de comer ou tocar em alimentos  

• depois de utilizar as casas de banho 

• depois de assoar o nariz ou tossir 

• depois de tocar em animais de estimação ou outros animais 

• depois de brincar fora 

• antes e depois de visitar um parente ou amigo doente 
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Caixas Automáticas 

As caixas automáticas (ATMs) são a forma mais simples de obter dinheiro em Cabo Verde. Possibilitam 

geralmente uma combinação de notas de 1000 e 2000 escudos cabo-verdianos e são fáceis de encontrar 

em toda a cidade como independentes ou dentro de uma agência bancária. 

 

Transporte publico 

Sal tem um sistema de transporte público muito simples. Este serviço é feito por meio de carrinhas (Van) 

que transportam até 15 pessoas e viajam entre Espargos e Santa Maria. O custo do transporte é fixado em 

100 escudos. 

 

Taxis 

Os táxis privados estão prontamente disponíveis e podem ser pedidos diretamente na rua ou reservados 

com antecedência. Recomenda-se que o preço seja previamente acordado com o motorista. 

 

Qual é a língua de Cabo Verde? 
Embora a língua oficial de Cabo Verde seja o português, o Criolo é amplamente falado pela população local. 

No entanto, Cabo Verde é uma nação multicultural com uma população migrante significativa, por isso é 

comum ouvir uma grande variedade de idiomas nas cidades e vilas de Cabo Verde. 

 

Qual é a moeda de Cabo Verde? 
O Escudo Cabo-verdiano (CVE) é a moeda utilizada em Cabo Verde e tem as denominações 200, 500, 1000 e 

2000. As moedas são de 5, 10, 20,50 e 100 escudos. Embora o Escudo Cabo-verdiano seja fixado ao Euro a 

uma taxa de 110.265 CVE a 1 EUR, a taxa de câmbio padrão usada na maioria dos restaurantes e lojas é de 

1 a 100. Os Euros são perfeitamente aceites no Sal. 

A moeda nacional de Cabo Verde é o Escudo Cabo-verdiano (ECV), a taxa de cambio é 1 euro = 110, 24 CVE.  

O câmbio de moedas é possível em bancos e hotéis. Os cartões Visa e MasterCard são aceites em alguns 

restaurantes e hotéis. 

Os CONs devem estar cientes de que os Escudos Cabo-Verdianos não podem ser trocados fora de Cabo 

Verde e, portanto, qualquer moeda local remanescente deve ser trocada antes da partida. 

 

Quais são os maiores bancos de Cabo Verde? 
Os maiores bancos de Cabo Verde são: BCA (Banco Comercial do Atlântico), BI (Banco Interatlântico), Caixa 

Económica de Cabo Verde, BAI (Banco Angolano de Investimentos), BCN (Banco Cabo-verdiano de 

Negócios) e BCV (Banco de Cabo). Verde). O horário bancário é geralmente das 8h às 15h de segunda a 

sexta-feira. 
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Posso enviar ou receber dinheiro do exterior? 

Pode enviar ou receber dinheiro do exterior por transferência internacional de dinheiro através de um 

banco ou de um serviço de transferência de dinheiro, como a Western Union.  

É melhor organizar uma variedade de formas de acessar ao seu dinheiro no exterior antes de sair de casa. 

 

Quanto dinheiro posso trazer para Cabo Verde? 
Não há um limite para a quantidade de moeda que pode trazer dentro ou fora de Cabo Verde. No entanto, 

se planeia chegar a Cabo Verde com mais de 10,000 Euros em dinheiro (ou equivalente estrangeiro), deve 

declará-lo à Alfândega Cabo-verdiana no aeroporto quando desembarcar. 

 

Gorjetas 

Os Hotéis e os restaurantes não adicionam taxas de serviço à sua conta, e a gorjeta é sempre a sua escolha. 

 

Posso negociar ou pechinchar preços em Cabo Verde? 
Não é habitual negociar em Cabo Verde. 

 

Que tipo de fichas (tomadas) elétricas são usados em Cabo 

Verde? 
Cabo Verde usa tomadas padrão tipo C que possuem dois pinos redondos. Pode ser preciso um adaptador 

para conectar os seus aparelhos nas tomadas. A corrente elétrica em Cabo Verde é de 230 volts. 

 

Qual é o código internacional para Cabo Verde? 
O código de marcação internacional para Cabo Verde é +238. A cobertura da rede móvel está disponível em 

Cabo Verde, no entanto, pode ser limitada em algumas áreas. A Internet sem fio está disponível em hotéis 

e cafés. 

 

Como posso enviar correio de Cabo Verde? 
Os correios estão normalmente abertos das 8:00 às 15:00, de segunda a sexta-feira. Os viajantes podem 

providenciar a entrega de correspondência nas agências dos correios em todo o Cabo Verde. 

 

Coisas para ver e fazer no Sal 
Sal oferece uma variedade de atividades, desportos aquáticos e lugares para visitar. A lista abaixo fornece 

algumas ideias do que ver e fazer no Sal: 
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• Reserva uma volta à ilha  

• Visite Kite Beach ou Baia dos Tubarões  

• Visite as Minas de Sal, localizadas na pitoresca aldeia de Pedra de Lume 

• Faça uma viagem de barco ao longo da costa 

• Assista ao pôr do sol na praia da Ponta Preta  

• Faça snorkeling ou mergulho ao longo da costa 

 

Alimentação no Sal 

Como um destino turístico popular, o Sal oferece uma variedade de opções gastronómicas de alta 

qualidade e multiculturais. A maioria dos restaurantes está concentrada em Santa Maria, e as reservas 

podem ser feitas com antecedência em alguns locais. É sempre recomendável que informe a equipa sobre 

quaisquer necessidades dietéticas na chegada. 
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Apêndice 1 – Tabela de danos materiais na Hotel Melia 

Dunas 
Os seguintes preços são em Euros (EUR). 

 

Item Fee 

Televisão (grande) EUR 1200.00 

Televisão (pequena) EUR 800.00 

Lâmpada de parede EUR 120.00 

Lâmpada de cabeceira EUR 140.00 

Vaso EUR 40.00 

Espelho EUR 140.00 

Danos na parede (furo grande) EUR 450.00 

Danos na parede (pequeno furo) EUR 300.00 

Mesa de centro EUR 600.00 

Sofá EUR 250.00 
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Apêndice 2 – Calendário das Sessões de Competições 

Desportivas 


