Aconselhamento de viagem
Data 13 a 14 de fevereiro de 2023
O Local
O Third World Coffee Producers Forum 2023 será realizado no Centro de Convenções de Kigali, em Kigali,
Ruanda, que está convenientemente localizado perto do vibrante Kigali Business Center (KBC) e Kigali
Heights Centro comercial Centers, e apenas a 5 km do Aeroporto Internacional de Kigali.

ENDEREÇO
Centro de Convenções de Kigali
Rotatória KG2, Kimihurura
Kigali- Ruanda
(+250) 252 252 252 / 252 253 253.
info.Kigali@radissonblu.com
https://www.kcc.rw/
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• 50 USD, e gratuitamente para os nacionais de

Viajar para Kigali, Ruanda

Aeroporto Internacional de Kigali
O Aeroporto Internacional de Kigali é o aeroporto
internacional que serve a capital de Ruanda, Kigali.
As companhias aéreas internacionais que prestam
serviços neste domínio são a RwandAir, a Kenya
Airways, a Ethiopian Airlines, a Brussels Airlines, a

países com os quais o Ruanda tem um acordo
de isenção de visto, incluindo União Africana,
Riqueza Comum e La Francophonie.
Clique aqui para mais informações.
• Emitido à chegada ao posto fronteiriço, por via
eletrónica, na Direção-Geral, no gabinete de
uma missão diplomática do Ruanda no país de
residência do requerente ou em qualquer outro
local determinado pela Direção-Geral.

KLM, a Qatar Airways e a Turkish Airlines.
• Passaporte ou outro documento oficial de

Viajar do aeroporto de táxi
Os táxis estão disponíveis 24 horas por dia no

viagem exigido, válido por pelo menos seis
meses no dia da entrada no Ruanda.

Aeroporto Internacional de Kigali. As taxas
médias do aeroporto variam de RWF 2500 para

• Entrada única.

o primeiro quilómetro percorrido, e 600 RWF por
quilómetro adicional.
As principais empresas de táxi em serviço são:

• Válido por 30 dias.
Para obter mais informações sobre o Visa,
clique aqui.

• YegoCabs; Veículos brancos marcados com
uma faixa laranja horizontal, disponível
24hrs/7. Disque 9191 para pedir um táxi
para 700 RWF / km.
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Recomendações de hotel
para sua estadia em Kigali

• Move (Volkswagen Mobility Solutions); Ö
Polo veículos disponíveis 24/7. Disque 1010
ou 0783118818 para 750 RWF / km.

Para melhor satisfazer as suas necessidades de
alojamento, clique aqui para obter uma lista dos
nossos hotéis parceiros em Kigali:

*Tenha em atenção que as taxas podem mudar
devido à flutuação dos preços dos combustíveis.*

Viajar do aeroporto em transporte de
hotel

e outras
3 COVID-19
informações sanitárias

A maioria dos hotéis em Kigali organizam serviços
de transporte de/para o aeroporto por um preço

Orientações sobre a COVID-19.

que varia de USD 25-35 por uma maneira.

Seguem-se as informações atualizadas do
Governo do Ruanda sobre a COVID-19 destinadas

Vistos De Viagem

aos participantes:

V5-Conferência e Reuniões Visa:

• O teste de Covid-19 não é mais um requisito

• Para estrangeiros que viajam para participar

antes do embarque no voo para Ruanda. No

de conferências, reuniões, workshops e outras

entanto, recomenda-se a realização regular de

atividades relacionadas.

testes à Covid-19.

• O Formulário de Localização do Passageiro já

• Esteja ciente de seu entorno.

não é um requisito antes da partida.
• Caminhe ao longo dos passeios pedestres
• Um teste adicional de Covid não é mais

designados.

necessário na chegada ao Aeroporto
Internacional de Kigali.
• Certos locais de reunião e parques nacionais
exigem testes de Covid. Os testes estão
disponíveis em instalações de saúde e outros
locais designados para 5.000 RWF (ou US$ 5)
para testes rápidos de antígeno e 50.000 RWF

• Caminhe pelas ruas bem iluminadas à noite.
• Certifique-se sempre de que as bebidas
engarrafadas estejam firmemente seladas,
antes de abrir.
• Evite deixar seus pertences sem vigilância.

(ou US$ 50) para testes PCR (necessários para
acessar o Parque Nacional Virunga). Os cidadãos
ruandeses pagam um custo subsidiado de

• Traga sempre consigo uma cópia válida do seu
passaporte.

30.000 RWF (ou US$30) pelos testes PCR.
• Guarde cópias de todos os documentos
• As máscaras faciais já não são obrigatórias
em Ruanda, mas seu uso é incentivado em
ambientes públicos fechados.

valiosos num local seguro.
• Clique aqui para obter uma lista de outros
números de emergência.

• Para mais informações, consultar as regras
e regulamentos do Governo do Ruanda em
matéria de COVID-19.

Outras Vacinas

Informações
5 Outras
Práticas

É-lhe pedido que verifique se está livre de todas as
vacinas de rotina que possam ser necessárias para a

Fuso horário em UTC/GMT

entrada no Ruanda.

Ruanda observa a Hora da África Central
(UTC+02:00) durante todo o ano. Não há

Cobertura do seguro de doença
Tanto hospitais privados como públicos, clínicas,
dispensários, farmácias e outros centros estão
disponíveis para suas necessidades médicas e
de saúde. Lembre-se de obter seguro médico
internacional para suas viagens e todo o período
de estadia em Ruanda.

mudanças de relógio no horário de verão.

Clima
Ruanda tem um clima temperado tropical, com
temperaturas mais baixas do que as típicas dos
países equatoriais devido à sua alta elevação.
Kigali, no centro do país, tem uma faixa de
temperatura diária típica entre 12 °C e 27 °C,
com pouca variação ao longo do ano.

4 Informações de segurança

Tomada elétrica/tomada elétrica
O fornecimento de eletricidade no Ruanda é
de 220/240V AC e 50Hz. Em Ruanda, a maioria

O Ruanda é geralmente seguro, mas é sempre
sensato tomar as precauções habituais, tais como:
• Ligue 112 em caso de emergência.

das fichas e tomadas elétricas são do tipo C e J.
Transporte consigo um adaptador para os seus
dispositivos elétricos.

Moeda

Proibição de plástico

A moeda é os francos ruandeses (RWF), embora

Note-se que os sacos de plástico no Ruanda estão

o dólar americano e outras moedas duras sejam

proibidos por lei desde 2008, por isso qualquer

amplamente aceitos, especialmente em grandes

saco de plástico na bagagem será confiscado no

quantidades.

aeroporto ou outro ponto de entrada.

Embora possa usar cartões de crédito em hotéis,

Por favor, evite trazer sacos de plástico.

restaurantes e grandes centros comerciais, pode
esperar pagar por serviços locais em dinheiro,
em francos ruandeses. Portanto, recomendamos
que você tenha alguma moeda local em todos
os momentos, que você pode retirar de caixas
eletrónicos que aceitam VISA & MasterCard, ou
troca em Forex Bureaus disponíveis na maioria
dos hotéis e centros comerciais, como Kigali
Business Center (KBC) e Kigali Heights (KH).
Consulte aqui as taxas de câmbio atuais.

@WCPF1
@WCoffeePF
World Coffee Producers Forum
www.worldcoffeeproducersforum.com

