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2 Informações Gerais sobre a IX Reunião Plenária da AP-CPLP  
 

 

 

1. Introdução  
 
1.1. A Assembleia Nacional da República de Angola sente-se honrada em acolher a IX 

Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP) e, 
por isso, gostaria de estender as suas calorosas boas-vindas à todos os delegados e 
participantes à este evento.  
 

1.2. As informações aqui contidas destinam-se aos Parlamentos Membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e pessoas envolvidas na organização da 
reunião acima referida.  
 

2. Local e data da reunião  
 

A IX Assembleia Parlamentar da CPLP realiza-se na cidade de Luanda, no Palácio da Assembleia 
Nacional de Angola, entre os dias 08 e 10 de Julho de 2019.  

 
3. Registo e Acreditação 

 
3.1. Os participantes devem proceder ao preenchimento do formulário contido nos Anexos à 

estas Informações Gerais. 
 

3.2. As Delegações deverão enviar, até ao dia 20 de Junho, a composição das delegações 
bem como os respectivos planos de voos, por meio dos endereços abaixo referenciados.  
 

3.3. As acreditações e toda a documentação para a reunião serão entregues à chegada das 
Delegações no Palácio da Assembleia Nacional antes do início dos trabalhos. 
 

3.4. Por razões de segurança, solicita-se aos participantes que transportem consigo as 
respectivas acreditações durante as reuniões e em todas as actividades realizadas ao 
longo da reunião. 
 

4. Detalhes sobre Voos 
 
4.1. As seguintes companhias aéreas realizam voos para Angola: Linhas Aéreas de Angola 

(TAAG), South African Airways (SAA) e Linhas Aéreas de Portugal (TAP), Ethiopian 
Airlines (Etiópia), Kenya Airways (Quénia) e Emirates Airlines (EAU), Air France (França), 
KLM Dutch Royal Airlines (Holanda) e Lufthansa (Alemanha). 
 

4.2. Aconselhamos os delegados a comunicarem com antecedência os detalhes dos seus 
voos à Assembleia Nacional de Angola, para permitir que haja tempo suficiente para os 
arranjos logísticos e protocolares.  
 

5. Bagagem  
 
5.1. 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 perca de propriedade privada.  
 

5.2. Visando facilitar a identificação da bagagem, os Delegados são aconselhados a 
identificarem-na com o logotipo da AP-CPLP.  
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6. Moeda 
 
6.1. A moeda nacional de Angola é o Kwanza (Akz). Poderá ser feito o câmbio de moeda 

estrangeira na maior parte dos bancos e das casas de câmbio, que se encontram a uma 
distância relativamente próxima dos hotéis. Todavia, dentro das instalações da 
Assembleia nacional, existem dois bancos que poderão servir para o câmbio de moedas 
estrangeiras. 
 

6.2. A taxa de câmbio oficial é de aproximadamente 325.00 kwanzas para 1 Dólar Norte-
americano (Kz 325,00 = 1 US$). Enquanto 364.00 Kwanzas é o que vale 1 Euro (Kz 
364,00 = 1 €). O câmbio oficial é diariamente fixado pelo Banco Nacional de Angola e 
pode ser consultado na página Web www.bna.ao.  
 

7. Alojamento, refeições e outras despesas  
 
7.1. Foi assegurado o alojamento em diferentes hotéis. Aconselha-se, portanto, aos 

participantes que assegurem as suas reservas o mais cedo possível, devendo para o 
efeito preencher os formulários constantes dos Anexos à estas Informações Gerais.  
 

7.2. O Parlamento anfitrião agradece uma notificação, até 20 de Junho 2019, sobre os planos 
de voo dos delegados e as suas preferências em termos de hotéis. Para agilizar as 
deslocações, aconselha-se aos delegados a estarem alojados nos hotéis identificados 
pela organização do evento.  
 

7.3. Conforme a prática da AP-CPLP, cada Parlamento assume as despesas da sua própria 
representação. Todavia, o Parlamento anfitrião responsabilizar-se-á pelo alojamento dos 
chefes das delegações. Os quartos serão atribuídos aos delegados de acordo com a 
ordem de precedência da sua reserva.  
 

7.4. Os delegados são responsáveis pelo pagamento das respectivas despesas contraídas 
com o alojamento, as refeições, o serviço de lavandaria, bem como o serviço de bar e 
telefone. Estas despesas devem ser liquidadas antes da saída dos hotéis. 
 

7.5. Os referidos hotéis têm restaurantes, existindo, todavia, outros restaurantes nas 
imediações.  
 

8. Viagem  
 
8.1. Aconselha-se a todos os participantes que necessitem de vistos de entrada para Angola, 

no sentido de obtê-los junto das representações diplomáticas ou consulares angolanas 
nos seus respectivos países. Por isso, aconselha-se aos participantes para que, antes da 
viagem, se certifiquem da necessidade ou não de vistos. 
 

8.2. Em caso de não existir representação diplomática ou consular da República de Angola, 
no país de origem, o Parlamento anfitrião criará mecanismo para a concessão do visto de 
entrada, no aeroporto, mediante comunicação prévia. A falta de visto nos casos em que 
exista uma representação diplomática ou consular angolana no pais de origem, pode 
resultar na rejeição da entrada em território angolano ou na aplicação de multa ao detentor 
do passaporte.  
 

8.3. Haverá pessoal do Parlamento anfitrião aguardando pelos participantes, à chegada no 
Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda. 

 

http://www.bna.ao/
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9. Transporte  
 
9.1. O Parlamento anfitrião assegurará o transporte para os participantes, do aeroporto para 

os hotéis e destes para o local do evento e vice-versa.  
 

9.2. Para facilitar a transportação do aeroporto para os hotéis, o formulário constante dos 
Anexos deve ser enviado ao Parlamento anfitrião o mais tardar até ao dia 20 de Junho 
de 2019. Se este formulário não for recebido atempadamente, ficarão afectados os planos 
de transportação dos participantes. 
 

10. Seguro Médico, de Acidente e de Viagem 
 
10.1. Os acidentes pessoais, a perda de bagagem e de dinheiro são da responsabilidade de 

cada participante.  
 

10.2. Os cuidados primários de saúde, nas instalações do Parlamento anfitrião, são da 
responsabilidade da Assembleia Nacional de Angola, enquanto os participantes se 
responsabilizam por problemas de saúde de maior vulto. No entanto, aconselham-se os 
participantes que tenham o devido seguro para cobrir as despesas decorrentes de 
evacuação. 
 

10.3. Existe no Palácio da Assembleia Nacional de Angola, um serviço médico permanente com 
uma ambulância para o atendimento de casos de emergência. Para outras doenças 
graves, está identificada, em Luanda, uma unidade hospital para onde os participantes 
poderão ser encaminhados.  
 

10.4. Todos os visitantes à República de Angola que, de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, sejam provenientes de áreas afectadas pela febre-amarela, devem possuir um 
Cartão de Vacina contra a Febre-amarela. 
 

11. Clima 
 
A temperatura média no mês de Junho varia entre os 19ºC e os 26ºC. 
 

12. Hora e Serviços de Telecomunicações 
 

▪ A hora em Angola é GMT+1 
 

▪ Os indicativos do Código telefónico do país e da cidade de Luanda, em linhas fixas, 
são os seguintes: 

 
▪ Luanda: +244-222 seguindo de seis dígitos 

 
▪ Indicativo dos telemóveis: +244 seguido de nove dígitos 

 
▪ Se desejar usar, em Angola, o seu próprio telemóvel com um cartão SIM local, 

poderá fazê-lo desde que o aparelho não esteja bloqueado ao uso de chips.   
 
 
13. Serviços de Comunicação e Internet  

 
Será disponibilizado, no Palácio da Assembleia Nacional de Angola, serviço de Internet. Os 
participantes poderão contactar o pessoal do protocolo para a sua utilização. 
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14. Cartões de Crédito 
 
Pode-se fazer uso de cartões de crédito nos bancos comerciais e em algumas lojas comerciais. 
No Palácio da Assembleia Nacional de Angola existe um serviço de multicaixa para os 
participantes. 
 

15. Electricidade 
 
A electricidade em Angola é de 220 V. As tomadas em Angola são de dois pinos circulares 
dispostos de forma circular. Se a ficha de um aparelho tiver uma forma diferente, será 
necessário um adaptador.  
 

16. Contactos 
 

Assembleia Nacional de Angola 
Avenida. Dr. António Agostinho Neto, S/N, Praia do Bispo 
Luanda, Angola 
 
Funcionárias responsáveis: 

 
❑ Isabel Gracieth da Silva Pereira  
Tel.: (+244) 923 31 0448 
Isabel.pereira@parlamento.ao 
Isabelpereira20102010@hotmail.com 

 
❑ Nixan N´Dian da Veiga Pimenta  
Tel.: (+244) 935724364 
nixan.pimenta@parlamento.ao 
nixanndian@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Isabel.pereira@parlamento.ao
mailto:nixanndian@gmail.com
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Lista de Hotéis 
 

NOME DO HOTEL 

 

NÚMERO DE ESTRELAS 

 

TIPOLOGIA DE QUARTO E TARIFA  

 

 

LOANDA 

 

 

 

 

SINGLE 

26.500.00 KZ 

78.75 USD 

DUPLO 

31.500,00 KZ 

112.50 USD 

 

GOLDEN PARK 
 

 
TWIN 

40.000,00 KZ 

142.5 USD 

SINGLE 

18.500,00 KZ 

58.60 USD 

DUPLO 

30.000,00 KZ 

95.02 USD  

 

SKYNA 

 

 

 

 

 

 

SUITE 

115.500,00 KZ 

361 USD 

SINGLE 

62.700,00 KZ 

196 USD 

DUPLO 

67.650,00 KZ 

213 USD 

 

BAÍA 

          

 
 

 

SINGLE 

82.620,00 KZ 

270 USD 

DUPLO 

91.800,00 KZ 

300 USD 

SINGLE VISTA MAR 

96.800,00 KZ 

315 USD 

DUPLO VISTA MAR 

108.630,00 KZ 
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355 USD 

DUPLO EXECUTIVO 

110.160,00 KZ 

360 USD 

SUITE JUNIOR 

168.300,00 KZ 

550 USD 

 

TROPICO 

 

 SINGLE 

82.620,00 KZ 

260 USD 

DUPLO TWIN 

91.800,00 KZ 

300 USD 

SINGLE EXCUTIVO 

96.390,00 KZ 

315 USD 

DUPLO EXECUTIVO 

108.630,00 KZ 

355 USD 

SUITE JUNIOR 

168.300,00 KZ 

550 USD 

SUITE EXECUTIVA 

270.810,00 KZ 

885 USD 

SUITE PRESIDENCIAL 

821.610,00 KZ 

2.685 USD 

EPIC SANA  SINGLE 

184.700,00 KZ 

536 USD 

DUPLO 

199.900,00 KZ 

580 USD 

SUITE MASTER 

452.000,00 KZ 

1.312 USD 

SUITE PRESIDENCIAL 

1.695.000,00 KZ 

4.921 USD 

 

  


