
 

 

 

 

 

 

Sal 2019 - Folha de Informação de Chegadas e Partidas 

 

PORTA DE ENTRADA OFICIAL 

 

O Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (SID) é a porta de 

entrada oficial dos Jogos Africanos de Praia Sal 2019, 

localizado a 15 km da Vila dos Atletas e a 17 km do Parque da 

Praia de Santa Maria.  

O SID é a única porta de entrada oficial onde toda a gama de 

serviços será fornecida pelo Sal 2019, incluindo suporte de 

imigração, sinalização direcional, serviço de impressão e 

validação de acreditação, acomodação e assistência de 

chegada e partida, transferência / reclamação de bagagem e 

transporte para Vila dos Atletas através do sistema de 

transporte TA. 

Os CONs são fortemente encorajados a reservar voos para o 

SID, quando possível. O Sal 2019 não terá serviços dedicados em nenhum outra porta de entrada em 

Cabo Verde. 

 

LINHAS AÉREAS 
 

Várias companhias aéreas fornecem voos diretos para SID, incluindo as seguintes transportadoras 

internacionais: 

 

 

 

 

https://www.flytap.com/                                      https://flytacv.com/    https://en.tuifly.com/ 
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INFORMAÇÕES DE CHEGADAS E PARTIDAS DOS CONs 

 

Todos os CONs participantes nos Jogos Africanos de Praia do Sal 2019 devem informar ao Comitê 

Organizador suas informações de chegadas e partidas para auxiliar no planejamento de serviços 

apropriados. Cada CON é responsável por fornecer detalhes de como seus delegados chegarão e 

partirão para os Jogos. Isso incluirá o modo de transporte, datas e horários de viagem, alocações de 

bagagem e requisitos de acessibilidade. 

Cada CON é responsável por informar as informações sobre chegadas e partidas de cada membro de 
sua delegação o mais rápido possível, e até 13 de maio de 2019. Para qualquer dúvida sobre chegadas 
e partidas, envie um email para AAD@sal2019.com. 
 
Os CONs são aconselhados a fornecer informações sobre chegadas e partidas para suas delegações, 
enviando essas informações por meio de uma planilha do Microsoft Excel, que será fornecida aos 
CONs em um estágio posterior. 
 

TAXA DE AEROPORTO 

 

Em 1 de janeiro de 2019, Cabo Verde introduziu uma taxa de segurança aeroportuária (TSA) como 

compensação pelos serviços prestados aos passageiros de transportes aéreos, destinados a cobrir os 

custos relacionados com recursos humanos e materiais destinados a garantir a segurança na fronteira.  

 

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 está definido em 3.400 CVE (aproximadamente 30 Euros) e 

será cobrado no momento do visto de inscrição a plataforma eletrônica on-line 

(www.ease.gov.cv) ou na chegada à fronteira. Após a chegada, os pagamentos da TSA 

podem ser feitos em dinheiro ou cartão de crédito e poderão 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 do imposto, o que pode ser feito pelo viajante individual ou pelo agente de viagens. Serão 

solicitados aos participantes o comprovante de pagamento da taxa. 

 
Os viajantes devem estar atualizados sobre a vacinação de rotina e reforços. Embora não exista risco 

de febre amarela em Cabo Verde, um certificado de vacinação contra a febre amarela é obrigatório 

para os viajantes com mais de 1 ano de idade que chegam de qualquer nação participante. A vacinação 

deve ter sido feita no mínimo 10 dias antes da viagem. Os viajantes que não puderem fornecer o 

certificado de febre amarela terão a entrada proibida em Cabo Verde. 

 

REQUISITOS DE VACINAÇÃO 


