INFORMAÇÕES GERAIS

1 - LOCAL E DATA DA V AP-CPLP
A V AP-CPLP realiza-se no Parlamento Nacional de Timor-Leste,
na cidade de Díli, nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2014.
Parlamento Nacional
Rua Formosa, s/n
Díli
Timor-Leste
Para informações atualizadas consulte a página http://www.parlamento.tl

2 – CONTACTOS DO SECRETARIADO DA V AP CPLP
Sancha Tilman
Funcionária Parlamentar de Apoio ao Grupo Nacional
Parlamento Nacional
Tlm.: (+670) 77290913
ap.cplp@parlamento.tl
Ana Mónica Carvalho
Assessora de Apoio ao Grupo Nacional
Parlamento Nacional
Tlm.: (+670) 77363218
ap.cplp@parlamento.tl

3 – REGISTO E ACREDITAÇÕES
As Delegações deverão proceder ao envio, até ao dia 17 de março, dos seus
registos de participação através dos endereços eletrónicos indicados.
As acreditações serão entregues à chegada das Delegações aos hotéis ou, em
alternativa, no Parlamento Nacional no dia 9 de abril, antes do início dos
trabalhos da V AP-CPLP.
Solicita-se a todos os participantes que sejam portadores das acreditações
durante todo o evento:
Presidentes: Preto
Parlamentares: Azul
Secretários-Gerais: Verde
Staff: Laranja
Organização: Cinzento
Convidados: Amarelo
Imprensa: Branco
Segurança: Vermelho
A segurança, ao longo de todo o evento, será proporcionada pelas autoridades
timorenses.

4 – TRANSPORTES
As Delegações serão recebidas na Sala VIP do Aeroporto Internacional
Presidente Nicolau Lobato de Díli e encaminhadas em viaturas da Organização
até aos Hotéis. Este serviço funcionará igualmente aquando das partidas das
Delegações.
Adicionalmente, a Organização terá transporte à disposição das Delegações para
as deslocações oficiais previstas no Programa da V AP-CPLP, nomeadamente:

- Aeroporto/Hotéis/Aeroporto;
- Hotéis/Parlamento Nacional/Hotéis;
- Atividades sociais e visitas oficiais.

5 – LIGAÇÕES AÉREAS
• Via Austrália com a Airnorth
(https://secure.airnorth.com.au), todos os dias.
• Via Indonésia com a SriwijayaAi
(http://www.sriwijayaair.co.id/id/welcome), todos os dias.
• Via Singapura com a Air Timor
(http://www.air-timor.com); três vezes por semana:
todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

6 – BAGAGEM
Os delegados são responsáveis pela sua bagagem e haveres pessoais. Apesar de
existir, de um modo geral, segurança, o Parlamento anfitrião não se
responsabilizará por qualquer dano ou perda de propriedade privada.

7 – VISTOS
O Parlamento Nacional garantirá a todas as delegações a obtenção do visto à
chegada, sem qualquer custo.
Os delegados estão isentos do pagamento da taxa aeroportuária à saída.

8 – HOTÉIS
A organização da V AP-CPLP escolheu o Hotel Timor como local principal de
alojamento das delegações que se deslocam a Díli.
O Parlamento Nacional tomou a iniciativa de colocar no Hotel Timor os
Presidentes de Parlamento ou Chefes de Delegação, nos quartos de tipologia
superior. O alojamento destas entidades será a convite do Parlamento Nacional
de Timor-Leste.
O Parlamento Nacional de Timor-Leste suporta igualmente os custos de
alojamento dos Presidentes dos Grupos Nacionais e dos Secretários-Gerais, que
ficarão igualmente alojados no Hotel Timor (quartos da tipologia Deluxe).
Os membros das delegações parlamentares são livres de escolher o quarto onde
pretendem pernoitar.
Os participantes são responsáveis pelo pagamento das respectivas despesas
efetuadas com as refeições, o serviço de lavandaria, bem como o serviço de bar,
telefone e internet.
Por favor, preencha um formulário de reserva por cada participante (em letras
maiúsculas) e envie para os contactos indicados o mais tardar até ao dia 17 de
março de 2014. Depois dessa data, a organização não poderá garantir a
disponibilidade de quartos nos hotéis selecionados para o alojamento das
delegações.
Em alternativa ao Hotel Timor existem as seguintes opções:
Hotel Timor Plaza
Rua Presidente Nicolau Lobato
Comoro, Dli – Timor-Leste
Sítio: www.timorplazahotel.com
Hotel The Ramelau
Rua Aimutin
Comoro, Díli, Timor-Leste

Todos os Hotéis selecionados encontram-se no centro da cidade de Díli, o Hotel
Timor a cerca de 5 minutos do Parlamento Nacional, o Hotel Timor Plaza e o
Hotel The Ramelau a cerca de 10minutos.
9 - SERVIÇO MÉDICO
A Organização disponibilizará a todas as Delegações um Serviço Médico em
permanência, localizado nas instalações do Parlamento Nacional e também nos
hotéis.
No entanto, aconselham-se os participantes que tenham o devido seguro para
cobrir as despesas decorrentes de evacuação. Aconselha-se também a consulta do
sítio da Organização Mundial de Saúde (http://www.who.int), no que diz respeito a
medidas de prevenção que devem ser tomadas.
Díli dispõe de um Hospital Nacional (Hospital Nacional Guido Valadares, Bidau,
Díli, +670-331-1008) e de uma Clínica Privada (Stamford Medical Lda., Rua
Mártires da Pátria, Mandarim, Díli, Tel: +670 3310141 / 3311209 | Email:
info@stamfordmedical.com)
10 - INFORMAÇÕES ÚTEIS
Clima
Timor-Leste possui um clima de características equatoriais, com duas estações
anuais determinadas pelo regime de monções. A fraca amplitude térmica anual é
comum a todo o território e só o regime pluviométrico tem alguma variabilidade
regional. Durante o mês de abril as temperaturas médias situam-se nos 28.º C.
Moeda
A unidade monetária em Timor-Leste é o Dólar Americano. Encontram-se
disponíveis vários Multibancos em Díli, nomeadamente no Centro Comercial
Timor-Plaza, ao lado do Hotel Díli (Av. dos Direitos Humanos), no Tiger Fuel (Av.
dos Direitos Humanos) e no Hotel Timor.

Neste momento todos os Multibancos (ATM) do BNU (Banco Nacional
Ultramarino) só aceitam cartões da rede VISA. Existem ATM do BNU na Agência
Sede, na Agência do Timor Plaza, no Hotel Timor e no aeroporto Nicolau Lobato.
As ATM do banco ANZ (The Australia and New Zealand Banking Group Limited)
aceitam cartões da rede Visa e outros cartões de crédito internacionais.
No entanto, estes últimos não poderão ser utilizados para pagamentos na maioria
das lojas, restaurantes e hotéis.
Eletricidade
A voltagem utilizada é 220 V.
Telecomunicações
O indicativo telefónico do país é o + 670.
Se pretender usar o seu telemóvel com um cartão sim de uma operadora local,
certifique-se que o aparelho não está bloqueado a outra operadora.
Em Timor-Leste existem três operadoras de telecomunicações (Timor Telecom,
Telekomcel, Telemor) que comercializam cartões sim pré pagos.
O serviço de roaming depende de acordos bilaterais entre as operadoras locais e
as operadoras dos outros países.
Para mais informações sugere-se a consulta dos seguintes sítios:
http://www.timortelecom.tl
http://telkomcel.tl/home
http://www.telmor.tl/
Serão disponibilizados, no Parlamento Nacional, serviços de Internet.
Diferenças horárias dos Países da CPLP em relação a Timor-Leste
Angola – 8 h; Brasil – 12 h; Cabo Verde – 10h; Moçambique – 7 h; Guiné-Bissau,
São Tomé e Príncipe, Portugal - 8 h.

11–IMPRENSA
Os jornalistas que desejem realizar a cobertura da V AP CPLP deverão proceder
ao seu registo, até ao dia 17 de março, no formulário em anexo e remetê-lo aos
contactos indicados (ap.cplp@parlamento.tl).

FORMULÁRIO DE RESERVA

1

0F

DADOS PESSOAIS

Apelido__________________________________________________

Nome __________________________________________________

País_______________________________________________________

Câmara __________________________________________________

Fax ________________ Telefone _____________ E-mail __________________

Tipo de cartão de crédito_______________________________

Número de cartão de crédito ___________________________

Validade ___________

Por favor, preencha um formulário de reserva por cada participante (em letras maiúsculas)
e envie para os contactos indicados o mais tardar até dia 17 de março de 2014.

1

Código de segurança (três últimos números na parte de trás do cartão)
____________________________

Número de voo ______________________________

Data e hora de chegada ___________________________

Data e hora de partida ____________________________

Nº de pessoas _______________________________________

Fumador

Não fumador

Custos de alojamento

Hotel Timor ****
Tipologia de quarto

Preço

Suites executivas

250 USD

Suites júnior

190 USD

Apartamentos (Idênticos à categoria 190 USD
superior mas incluem uma pequena
cozinha no quarto)
Deluxe

150 USD

Standard

135 USD

Os quartos incluem pequeno-almoço
Contactos do hotel:
Rua Mártires da Pátria, Apartado 470 Dili
www.timortur.com

Marque com
um X o tipo
de quarto

Hotel Timor Plaza ****
Categoria de quarto

Preço

Executive

330 USD

Junior Suite

250 USD

Deluxe

175 USD

Superior

165 USD

Premier

150 USD

Os quartos incluem pequeno-almoço
Contactos:
Rua Presidente Nicolau Lobato, Comoro, Díli – Timor-Leste
Site: www.timorplazahotel.com

Marque com
um X o tipo
de quarto

Hotel The Ramelau:
Categoria de quarto

Preço

Suite presidencial

300 USD

Suite

200 USD

Deluxe Double Bed

150 USD

Deluxe Twin bed

150 USD

Standard

130 USD

Os quartos incluem pequeno-almoço
Contacto:
Hotel The Ramelau
Rua Aimutin Comoro Dili, Timor-Leste

Marque com
um X o tipo
de quarto

Boletim de Inscrição
DADOS PESSOAIS
Nome :_______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___ / __ N acionalidade: ____________________Sexo: F / M
Email:_______________________________Telem:_________________________________

DADOS PROFISSIONAIS
Parlamento:____________________________________________________________________
_
Morada:________________________________________________________________________
País:_______________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
Dieta e Restrições alimentares:________________________

Autorizo a Inscrição e Confirmo os dados deste Boletim
O Presidente
Nome:_________________________________________________________________________
___
Assinatura:___________________
Data:___/___/___
Remeter até ao dia 17 de março de 2014 para:ap.cplp@parlamento.tl

