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1 INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao Jogos Africanos de Praia Sal 2019, Comitê Organizador do Sal 2019 acolhe todos 

ao Sal - Cabo Verde e deseja-vos muitos sucessos e uma estadia agradável. Este guia destina-

se a fornecer informações breves para a Família dos Jogos da ANOCA que participam no Jogos 

Africanos de Praia Sal 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 MENSAGEM DE BOAS VINDAS 

 

Prezados Colegas, 

Em nome da "Comissão Organizadora dos Jogos 

Africanos de Praia" (COJAP), dá-me grande prazer 

recebê-lo no sal, 1º Jogos Africanos de Praia. 

Com cerca de 600 atletas de 46 países africanos que 

irão competir em 11 desportos, naquele será o maior 

evento desportivo realizado até à data em Cabo Verde. 

Sem dúvida, Sal é uma das mais belas ilhas do nosso 

arquipélago e possui todas as condições para realizar um evento desta 

magnitude. Este Guia vos irá ajudar durante a vossa estadia, fornecendo-vos 

todas as informações que necessitem. 

Lembre-se durante os jogos, vocês poderão acompanhar todas as notícias e 

resultados ao vivo através do website www.sal2019.com bem como receber 

as últimas atualizações. 

Finalmente, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora do Sal 2019 pelo 

seu árduo trabalho e dedicação na realização deste evento transformacional 

para Cabo Verde.  

A vossa estadia aqui será com certeza inesquecível. 

Desfrutem dos Jogos! 

 

 

 

 

 

/_______________________________/ 

Dra. Filomena Fortes 

Presidente do Comitê Organizador dos 1º Jogos Africanos de Praia 



 

 

 

 

Prezados Colegas, 

Em breve estaremos inaugurando os I Jogos Africanos de 

Praia em um magnifico cenário onde juntos iremos celebrar 

uma grande festa do desporto africano.  

Este Guia possui informações relevantes para facilitar sua 

estadia no Sal e orientar sobre os serviços que serão 

oferecidos a Família dos Jogos Africanos de Praia. 

Esperamos que a experiência de todos seja prazerosa, 

confortável e que os frutos dos incansáveis dias de trabalho 

e dedicação do Time Sal 2019 sejam retribuídos nas Arenas 

como uma oportunidade de todos mostrarem suas habilidades 

com respeito, harmonia, competições leais e muita alegria. 

Estamos todos ansiosos para viver momentos emocionantes ao assistir as performances dos 

atletas de elite da África. 

Aproveitem os jogos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/_______________________________/ 

Sr.Yann Craven 

CEO do Comitê Organizador dos 1º Jogos Africanos de Praia 



 

 

 

 

 

 

SLOGAN           Um Novo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

EMBLEMA 

O emblema simboliza a vibração do 

Continente Africano e as modalidades 

desportivas a serem realizadas no Sal 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCOTE 

A Tartaruga Caretta Caretta,é o símbolo da 

vida marítima de Cabo Verde, e no âmbito da 

preservação dessa espécie em extinção,foi 

escolhida a “Kretcheu”  como a Mascote 

Oficial do Sal 2019. 

“Kretxeu” é uma palavra do crioulo de Cabo 

Verde, que significa “bem querer”, “meu 

amor”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 HOTÉIS FAMÍLIA SAL 2019 

 

3.1 MELIA LLANA BEACH RESORT & SPA 
 

O Melia Llana Beach Resort & Spa, é um hotel All-inclusive de categoria 5 estrelas que 

será o Hotel Oficial da Família dos Jogos (OGFH). Estarão hospedados neste hotel os 

Membros e convidados da ANOCA, os Membros do COI, patrocinadores, Presidentes 

e Secretários Gerais dos CON.  

O pacote all-inclusive, inclui toda a alimentação e todas as bebidas no hotel, exceto o 

bistro asiático, Nami e o The Level, que tem um custo adicional mediante reserva 

previa. 

 

Endereço: 

Urbanização Cabocan ZDTI de Ponta Preta 

Cabo Verde- Ilha do Sal 

Tel. +238 242 42 50 

Web: https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-

resort-spa    

 

SOBRE O HOTEL 
 

No quarto: 

• Ar condicionado central com controle individual 

• Minibar 

• Estação de trabalho com conexão Wi-Fi e a cabo – gratuitamente 

• Cofre eletrónico privado 

• Cama king-size 

 

 

 

 

https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-resort-spa
https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-resort-spa


 

 

 

No Hotel: 

• Serviços médicos acerca do Hotel (mediante solicitação) 

• Serviços de transporte para o aeroporto e para o Parque da Praia  

• Espreguiçadeiras e guarda-sóis no jardim, ao redor da piscina e na praia 

• Câmbio 

• Aluguel de carros 

INSTALAÇÕES: 

• YHI spa com 6 cabines de massagem abertas todos os dias da semana (com 

custo adicional) 

• Ginásio gratuito e totalmente equipado 

 

RESTAURANTES 
 

Mosaico 

Cozinha Nacional e Internacional 

De: 07:00 – 11:00 – Pequeno almoço 

De: 12:00 – 14:00 – Almoço 

De: 18:00 – 21:30 – Jantar 

 

Casa Nostra 

From: 18:00 – 21:00   

 

Pura Vida Snack Bar 

De: 09:00 – 23:00 – Bebidas 

De: 12:00 – 16:00 – Almoço 

De: 18:00 – 21:00 – Jantar 

 

 

 



 

 

Level Bar 

De 09:00-19:00 

Serviço disponível apenas para os hóspedes com o serviço The Level incluído 

no seu pacote de hospedagem. 

 

Avenue Lounge Bar 

De: 09:00-01:00 

Safira Pool Bar 

De: 09:00-19:00 

 

The Late Azul Bar 

De: 09:00-02:00 

 

Nami Asian Bistrô 

De: 18:00 – 21:30- Jantar Mediante reserva (Não está incluído no regime All-

Inclusive ) 

 

3.2 SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO HOTEL FAMÍLIA DOS JOGOS 
 

3.2.1 SAL 2019 BALCÃO DE INFORMAÇÃO  
 

 

 

 

O balcão de informações do Sal 2019 é composto por organizadores de serviços de 

transportes e chegadas e partidas, além de outros serviços, que ajudarão os membros 

do Sal 2019, fornecendo: 

• Informações sobre os horários de competição 

• Informações de transporte 

• Informações de partida 

 

HOTEL DIAS DE OPERAÇÃO HORÁRIO DE OPERAÇÃO 

Melia Llana         9 - 24 junho 8:00 às 20:00 



 

 

• Informações de interesse geral para os membros da Família Sal 2019 

• Alojamento 

• Serviços médicos 

O balcão de informações estará localizado no átrio do HOTEL MELIA LLANA. 

 

3.2.2 Serviço de Táxi 
 

Favor entrar em contacto com a receção do Hotel para receber a assistência 
necessária. 

 

3.2.3 Caixas de Multibanco (ATM) e cambio de dinheiro 
 

A máquina ATM mais próxima está convenientemente localizada no lobby do Hotel 
Melia Llana. Por favor, consulte o concierge do hotel para mais detalhes. 

A taxa de câmbio de moeda no Hotel Melia Llana é de 1 euro = 110, 25 CVE. 

Outros estabelecimentos comerciais no Sal normalmente têm uma taxa de cambio de 

moeda ligeiramente diferente, como 1 Euro = 110 CVE ou 1Euro=100CVE. 

 

3.3 PROGRAMA DE ALOJAMENTO SAL 2019 

 

Os Hotéis do Programa de Alojamento dos Jogos são uma seleção de hotéis que irão 
acomodar todos os outros grupos de clientes- NOC convidados, imprensa/mídia, 
emissoras, etc. Estes hotéis não terão nenhum pessoal ou serviço dedicado do Sal 
2019. Todos os hóspedes acomodados nos hotéis do Programa de Alojamento Sal 
2019 que necessitarem assistência deverão entrar em contato diretamente com o 
time de alojamento Sal 2019 através do telefone: 238 590 39 60. 

OÁSIS SALINAS SEA RESORT 

Endereço: 

Avenida dos Hotéis 

CP 63–Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 23 00 

Web: https://www.oasisatlantico.com/es/salinas-sea/ 

 

 

https://www.oasisatlantico.com/es/salinas-sea/


 

 

Mail: salinassea@oasisatlantico.com 

 

OÁSIS ATLÂNTICO BELORIZONTE 

Endereço: 

Avenida dos Hotéis 

CP 63–Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 10 45 

Web: https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte 

Mail: belorizonte@oasisatlantico.com 

 

MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA 

Endereço: 

Urbanização da Cabocan ZDTI de Ponta Preta 

Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 92 00 

Web: www.tortugabeachresort.com 

 

HILTON HOTELS  

Endereço: 

Avenida dos Hotéis 

4111–Santa Maria – Sal  

Tel: +238 3344444/ +238 3344433 

Web: https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-

resort/ 

 

ODJO D´ÁGUA 

Endereço: 

Zona do Farolinho 

 

 

mailto:salinassea@oasisatlantico.com
https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte
mailto:belorizonte@oasisatlantico.com
http://www.tortugabeachresort.com/
https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-resort/
https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-resort/


 

 

CP 71–Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 1414 / +238 977 7376 

Web: http://www.odjodagua-hotel.com/?lang=es  

 

HOTEL PONTÃO 

Endereço: 

Entrada Santa Maria 

Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 80 60 

 

DUNAS DE SAL 

Endereço: 

Ponta Preta-21100 

Santa Maria – Sal  

Tel: +238 242 90 50 

Web: www.hoteldunasdesal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odjodagua-hotel.com/?lang=es
http://www.hoteldunasdesal.com/


 

 

4 CENTRO DE ACREDITAÇÃO 

 

CENTRO DE ACREDITAÇÃO  

O principal centro de acreditação para os membros da Família Sal 2019 está 

localizado no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, onde poderá ter acesso a 

toda informação respeitante ao processo de acreditação. 

CENTRO DE ACREDITAÇÃO- FAMÍLIA SAL 2019 

 

 

 

 

4.1 ASSISTÊNCIA À ACREDITAÇÃO NO PARQUE DA PRAIA  
 

O time de acreditação fornecerá assistência no Parque da Praia para quaisquer 

problemas urgentes que possam surgir no local. 

 

4.2 EXTRAVIO, ROUBO OU DANIFICAÇÃO DO CARTÃO DE ACREDITAÇÃO 
 

Se o cartão de acreditação for roubado ou danificado após a validação, um novo 

poderá ser reemitido: 

• Caso o cartão de acreditação tenha sido roubado ou perdido, deverá ser relatado o 

mais rapidamente possível ao centro de acreditação principal ou assistência de 

acreditação local. 

• O Cartão de Acreditação perdido ou roubado será cancelado no sistema de 

acreditação e não será recativado mesmo que seja encontrado numa data posterior. 

DATAS DE ACREDITAÇÃO HORÁRIO 

05 JUNE – 24 JUNE 24/7  



 

 

5 SERVIÇOS DE CHEGADAS E PARTIDAS  

A ilha do Sal é servida pelo Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (SID), que é o porto oficial 

de entrada para os Jogos Africanos de Praia Sal 2019 e será o único aeroporto onde toda a 

gama de serviços serão fornecidos, incluindo o apoio linguístico, validação de acreditação, 

vias preferenciais na imigração e alfândega, bem como a transferência de bagagem e 

transporte para os hotéis. 

Na imigração, os credenciados devem apresentar: 

• Passaporte válido por 6 meses 

• Certificado de Vacina da Febre Amarela 

• Carta Convite para ter acesso ao visto de cortesia 

• Pagamento da Taxa Aeroportuária (31 euro) *  

 

Centro de informação Aeroporto Amílcar Cabral (SID) -Horário de 

funcionamento 

 

  
Data de 

Inicio  
Data de 

finalização  
Horário de 

Inicio 
Horário de 
Finalização 

Operação no 
Aeroporto  05 junho  23 junho  09:00 24:00 

Escritório de 
Acreditação  14 junho  23 junho  09:00 24:00 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

5.1 CHEGADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO SAL (SID) 
 

Passo 1 

 

Dirigir-se para fila preferencial da imigração com o 
passaporte válido, carta convite e cartão de vacina da Febre 
amarela 

Passo 2 
Levantamento da bagagem no tapete 

Passo 3 
Dirigir-se para a zona de acreditação e retirar sua credencial  

Passo 4  
Dirigir-se a zona de transporte com a sua Credencial Sal 
2019, para aceder ao serviço de transporte para os Hotéis da 
Família dos Jogos 

 

*Os membros da família Sal 2019 deverão garantir que sua bagagem esteja em sua posse 
antes de sair da área de reclamação de bagagem, uma vez que a reentrada não será 
permitida. 

 

5.1.2 BAGAGEM PERDIDA, ATRASADA OU DANIFICADA 
 

Os clientes deverão relatar a bagagem danificada à companhia aérea correspondente. 

A equipe de serviço do Sal 2019 estará presente para fornecer todo o suporte no 

aeroporto. 

A companhia aérea será responsável por localizar a bagagem extraviada ou danificada 

e providenciar a sua reparação e/ou devolução ao proprietário. 

  

5.2 PARTIDAS 
 

Todos os membros da família Sal 2019 deverão apresentar-se no aeroporto pelo 

menos 3 horas antes de seu vôo, de forma a evitar atrasos no processo do check in. 

Os clientes que não optarem por realizar o check-in online, ou onde o serviço estiver 

indisponível, deverão realizar o check-in para o seu voo de acordo com os 

procedimentos padrão da companhia aérea. 



 

 

5.2.1 PARTIDAS DOS HOTEIS FAMILIARES-AEROPORTO SID 
 

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 informações. 

Todos membros da Família Sal 2019 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. 

 

CHECK-IN ON-LINE É ALTAMENTE RECOMENDADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voos Internacionais 
Por favor, chegue ao aeroporto no mínimo três horas antes 
da partida programada. 

Voos Domésticos 
Por favor, chegue ao Aeroporto no mínimo duas horas antes 
da partida programada. 



 

 

6 SERVIÇOS DE TRANSPORTES  

 

6.1 SERVIÇOS DE TRANSPORTES SAL 2019 
 

Os serviços de transporte serão prestados no sal 2019, de 03 de junho a 24 de junho 

de 2019, entre as 04:00 e as 01:30. Os pick-ups do Aeroporto estarão disponíveis de 

03 de junho a 24 de junho de 2019. Os veículos de transporte podem viajar entre os 

seguintes locais: 

• Aeroporto Internacional SID 

• Melia Llana, Hotel Família dos Jogos  

• Melia Sol Dunas, Vila dos Atletas 

• Parque da Praia, local das competições 

Os serviços de transporte sob demanda estão disponíveis apenas para os membros da 

família de jogos, conforme mostrado abaixo, e nenhuma reserva é exigida: 

 

Locais em Demanda 
 

Data Hora 

Hotel Família Mélia Llana 
 

07 - 24 Junho 2019 
 

07:30 – 20:00 

Vila dos Atletas Melia Sol Dunas  
 

10 - 24 Junho 2019 
 

07:30 – 23:30 

Parque da Praia  13 -24 Junho 2019 
 

8:00 – 20.00 

 

 

 

Nota: 

Fora das datas e horas de serviços prestados acima, por favor, use os serviços de 

transporte público da ilha. 

 



 

 

6.2 TRANSPORTE PUBLICO NO SAL 

  

A ilha do Sal tem um sistema de transporte público simples. Este serviço é feito através 

de vans (hiaces) que transportam até 15 pessoas por vez e fazem a conexão Espargos-

Santa Maria-Espargos.  

Dentro da cidade de Espargos, não há serviço de transporte público, apenas serviço 

de táxi privado. 

Para desfrutar das Villas da Palmeira e Pedra de Lume, é necessário ir para Espargos 

primeiro e depois tomar outra van para o lugar desejado. Se preferir, o cliente pode 

contratar um serviço privado, o preço deve ser negociado diretamente com o 

condutor/fornecedor.    

O transporte público tem um custo único de 1 euro cada viagem 

Os serviços de táxi Aeroporto - Santa Maria custa 10 euros durante o dia e 15 depois 

das 18:00. Dos Hotéis Mélia ao centro de Santa Maria o preço é 3 euros durante o dia 

e 4 euros depois da 18:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 FAMÍLIA SAL 2019 – LOUNGE E ASSENTOS 

 

7.1 SAL 2019 LOUNGES 
 

Os lounges da Família Sal 2019 estarão disponíveis no topo de cada uma das 3 Arenas 

durante os jogos. Os clientes credenciados como VIPs terão acesso a estes lounges.  

Lanches e bebidas serão fornecidos nos lounges VIP.  

Além disso, o time de Protocolo estará presente para prestar todas as informações 

sobre os transportes, a localização das arenas e o calendário das competições. 

Os lounges VIP abrem uma hora antes do início da competição e fecham uma hora 

após o término das competições ou da cerimônias de premiação. 

 

7.2 ASSENTOS 
 

O Sal 2019 terá dois Lounges VIP, equipa do Sal 2019 estará disponível para direcionar 

os clientes para sua área de assentos designada, de acordo com os privilégios de 

assentos indicados em seu cartão de credenciamento.  

À chegada aos locais de competição, procure a melhor forma de encontrar a 

sinalização para as áreas do Sal 2019 Lounge da Família dos Jogos: incluindo Lounge, 

bares e casas de banho.  

Consulte os apêndices para os calendários de competições e mapas do local. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 BILHETES  

Os bilhetes para o Sal 2019 estarão condicionados ao seguinte calendário e preçário: 

• 14 de junho – 500$(5 euros) 

• 15-16 de junho – 200$ (2 euros) 

• 17 de junho – Entrada gratuita 

• 18 de junho – 500$ (5 euros) 

• 19/20/21 de junho – Entrada gratuita 

• 22/23 de junho- 200$(2 euros) 

 

Menores de 10 anos não pagam a entrada com a apresentação do documento de 

identidade(cédula/BI/passaporte). 

Os bilhetes para o Sal 2019 estarão disponíveis para compra nas bilheterias (aceitam-

se pagamentos em dinheiro ou cartões Visa). 

Locais de Venda:  

• Centro de venda Sal 2019, Santa Maria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 CERIMÓNIAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Os bilhetes de cortesia são distribuídos aos membros credenciados da família de 

jogos, com base em seus direitos. Os membros não credenciados de comitivas não 

serão elegíveis para bilhetes de cortesia e devem comprar bilhetes se quiserem 

participar as cerimônias. Os assentos para estes bilhetes não estarão na mesma área 

que aqueles para bilhetes regulares. 

Os ingressos serão distribuídos da seguinte forma:   

CERIMÓNIA  DATA HORÁRIOS 

 Cerimónia de 
Abertura 

14 junho 2019 18.00 - 21.00 

Cerimónia de 
Encerramento 

23 junho 2019 18.00 - 19.00 

 

Os serviços de transporte para as Cerimônias partirão e retornarão ao Hotel Família 

dos Jogos. 

Informações complementares estarão disponíveis no Balcão de Informação do Hotel 

Família dos Jogos.  

 

*** No dia 14 de junho, antes da cerimonia oficial dos Jogos, o COJAP, convida todos 

os membros do Hotel Família dos Jogos a tomar parte do coquetel de boas-vindas, 

que terá lugar no Hotel Oficial, o Melia Llana a partir das 16horas, com duração de 

uma hora. 

Todos os convidados terão transporte do Hotel para as Arenas do Sal 2019. *** 

 
 

 



 

 

10 VILA DOS ATLETAS 

A Villa dos Atletas está localizada no Hotel Melia Sol Dunas. O hotel foi adaptado para 

receber aproximadamente 600 atletas, treinadores e funcionários de equipe de 45 

países africanos durante os Jogos Africanos de Praia. 

Por favor, note que a vila dos atletas é apenas para atletas e membros da família de 

jogos, não poderá comer ou beber neste hotel, a menos que seja pago 

separadamente. 

 

 



 

 

11 SERVIÇOS MÉDICOS 

 

11.1 MÉDICO GERAL 
 

A Equipe Médica do Sal 2019 fornecerá serviços médicos para todos os membros da 

família dos Jogos Africanos de Praia credenciados, para condições médicas novas e/ou 

exacerbadas que necessitem de diagnóstico e tratamento de 12-24 de Junho. 

 

11.2 SERVIÇOS MÉDICOS NO HOTEL FAMÍLIA 
 

Os membros da família Sal 2019 terão acesso gratuito aos cuidados médicos. Haverá 

uma ambulância no local para fornecer primeiros socorros e cuidados para todos os 

membros da família de jogos. Esta ambulância é equipada como uma estação médica 

móvel de tamanho completo.  

Em caso de uma emergência ou se sua condição não permite apresentar-se à 

ambulância, favor entrar em contatado com o Dr. Didier Andrade pelo + 238 991 71 

37 para maiores indicações. 

 

SERVIÇOS MÉDICOS NOS HOTÉIS FAMÍLIA SAL 2019 

13 Junho a 23 Junho  
24h horas diárias, serviço 

telefónico 

 

11.3 SERVIÇOS MÉDICOS PARA A FAMÍLIA SAL 2019 EM COMPETIÇÕES E LOCAIS 

DE TREINAMENTO 
 

Membros da família Sal 2019 terão acesso aos cuidados médicos através do posto 

médico no local das competições. 

No caso de uma emergência médica, exigindo a avaliação hospitalar ou admissão, será 

providenciada uma transferência de ambulância para o hospital. 

 



 

 

11.4 SEGURO MÉDICO 
 

Os membros da família sal 2019 devem obter um seguro médico privado se 

tencionarem estar em Cabo Verde fora do período acima definido. 

 

11.5 HOSPITAL DESIGNADO A FAMÍLIA SAL 2019: 
 

CENTROS MÉDICOS DESIGNADOS A FAMÍLIA SAL 2019  

 
Hospital Público  

 
Hospital do Sal, Espargos 
Tel. +238 241 11 30  

 Clínicas Privadas 
 
Clinitur, Santa Maria 
Tel. +238 242 90 90 
Emergencia: +238 988 7075 
 
Clínica Santa Maria, Santa Maria 
Tel. +238 982 54 06 
 
MedLab, Santa Maria 
Tel. +238 242 9090 
Emergencia: +238 592 3826 

 

 

 

Todo o contato com os hospitais listados acima, antes e durante os jogos, deve ser 

feito através da equipe médica Sal 2019. Entre em contato com o Dr. Didier Andrade, 

através do telefone + 238 991 71 37. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?ei=_O6YXN7CH8GblwSKra_wDQ&q=clinitur+santa+maria+number&oq=clinitur+santa+maria+number&gs_l=psy-ab.3...97078.98698..98861...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.TTuTUDB17uc


 

 

12 DIVERSOS 

 

12.1 NÚMEROS DE EMERGÊNCIA 
 

Para serviços de emergência (polícia, bombeiros, ambulância): disque 132, 131 ou 130 

respetivamente. Estes são serviços públicos, gratuitos, e poderão ser acedidos a partir 

de qualquer telefone público, fixo ou móvel. 

 

12.2 CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS GERAIS 
 

Cabo Verde possui um clima tropical seco influenciado pelos ventos alísios e o 

“Harmatan”, ambos são responsáveis do período de seca. O clima de Cabo Verde é 

dividido em duas estações: a estação seca e a estação chuvosa (de junho a outubro). 

Durante o período dos jogos as temperaturas máximas no Sal rondarão entre 19 C e 

25 C.  

A temperatura do mar oscila entre 23 C e 26 C durante todo o ano. 

 

12.3 IMPOSTOS E “GORGETAS” 
 

A gorjeta em Cabo Verde normalmente não é esperada ou dada. Geralmente, os cabo-

verdianos consideram somente dar uma quantidade extra caso houver algum serviço 

especial, não padronizado.  

Nota: o imposto sobre vendas está incluído nos preços do menu e não é adicionado à 

fatura final. 

 

12.4 Moeda 
 

A moeda Oficial de Cabo Verde é o Escudo Cabo-verdiano, é escrito usando o símbolo 

ESC ou $, por exemplo: 10 ESC/10 $ (dez escudos). O símbolo de troca de moeda é 

CVE. 



 

 

 

12.5 Telefones 
 

Os telemóveis/celular têm 7 dígitos, as linhas fixas igualmente têm 7 números. Por 

favor, consulte o seu concierge do hotel ou a receção para mais informações. 

 

12.6 Eletricidade 
 

A energia em Cabo Verde é fornecida em uma tensão nominal de 110 volts e de 220 

volts. A tomada abaixo será encontrada na maioria dos hotéis familiares de sal 2019. 

 

 Os visitantes internacionais que planeiem trazer dispositivos eletrônicos ou aparelhos 

também deverão trazer qualquer adaptador ou conversores necessários, pois estes 

podem não estar disponíveis em grande quantidade no hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.7 Algo de aventura 
 

A ilha do Sal é uma das mais turísticas de Cabo Verde, com as praias mais lindas 

de todo o arquipélago. 

Caso desejem aventurar-se pela Ilha, o MR. FRIEND TOUR, oferece opções para 

todo para todos os gostos. 

 

 

 

 
Mr. Friend Tours, Lda,  

➢ Volta à Ilha 

PREÇOS ESPECIAIS  

Contatos:             

Carla – (00 238) 971 9637 

Mamadou - (00 238) 924 5244 

Breu – (00 238) 976 0970 

Email: mr.friendtours.capeverde@gmail.com  

Siga: 

  

 

 
 

  
 



 

 

13 MAPA DAS ARENAS  

13.1 ARENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

13.2 VILA DOS ATLETAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

13.3 MAPA DA CIDADE 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


