
COMISSÃO ORGANIZADORA DA 11ª CONFERÊNCIA DE MINISTROS DO OBSERVATÓRIO DAS
FUNÇÕES PÚBLICAS AFRICANAS (OFPA)

14 a 18 de novembro de 2018 em Cotonou (BENIN)

INFORMAÇÃO PRÁTICA

O Comitê Organizador dá as boas-vindas aos participantes da 11ª Conferência de Ministros
Responsáveis pelo Serviço Público do OFPA.

1 - Aviso
As seguintes informações práticas são fornecidas apenas para fins informativos. Eles podem
ser modificados a qualquer momento pelo Comitê Organizador da Conferência. Suas
mudanças serão automaticamente comunicadas às delegações confirmando sua
participação.

2 - Data da Conferência

A Conferência dos Ministros realizar-se-á em 17 e 18 de novembro de 2018. Será precedida
pela reunião de peritos prevista para 14 e 16 de novembro de 2018

3 - Recepção à chegada
Os participantes serão recebidos no Aeroporto Internacional Cotonou Cardinal Bernardin
GANTIN no momento da chegada. Para isso, forneça os detalhes do seu plano de voo
(origem, número do voo, empresa de transporte, data e hora de chegada ...).

4 – Transporte

O Comitê Organizador da 11ª Conferência do OFPA garantirá aos participantes o traslado
entre o aeroporto, os hotéis e os locais de trabalho.

OBSERVATOIRE DES FONCTIONS PUBLIQUES AFRICAINES



5 - Alojamento

A lista anexa de alguns hotéis é sugerida aos participantes para sua reserva pelo Comitê
Organizador. Os custos de acomodação e alimentação são de responsabilidade dos
participantes.

6 – Alterar

A moeda usada no Benim é o franco CFA. Há muitos bancos em Cotonou espalhados pela
cidade e cujos balcões estão abertos todos os dias das 8h às 17h, exceto aos sábados e
domingos.

A taxa de câmbio até à data é sobre:
- 1 dólar norte-americano = FCFA 570;

- 1 Euro = FCFA 656.

N.B. As taxas de câmbio são naturalmente flutuantes.

7 - Vestuário

Durante o mês de novembro, as temperaturas são amenas e os dias de sol às vezes são
interrompidos pelas chuvas. A média geralmente varia entre 19 ° e 32 °.

8 - Tempo em Benin

GMT + 1

9 – Visa

O visto de entrada para o Benim não é necessário para os participantes dos países membros
da CEDEAO.
Para outros, o visto é obtido:

1 °) inicialmente nas embaixadas e consulados do Benim;
2 °) à chegada ao aeroporto de Cotonou, mediante apresentação da ordem da missão e uma
cópia da carta de convite à Conferência; O Comitê Organizador que estará no local o ajudará
se necessário;
3 °) para os casos particulares, gentilmente para aproveitar a tempo o Comitê Organizador,
que irá aconselhar a abordagem a seguir.



10 - Reserva e confirmação de vôos

Os participantes que desejarem poderão colocar na chegada em Cotonou o seu bilhete para
o Comitê Organizador para permitir que ele para confirmar seu vôo de volta para o fim do
trabalho e transportá-los para o aeroporto de Cotonou.

Para qualquer outra informação, não hesite em nos contatar!

Pessoas de contato :

Madame Isbath DJABOUTOUBOUTOU
Secretário-geral adjunto do Ministério do Trabalho e Serviço Público

Presidente do Comitê Organizador
Tel : +229 97 07 38 58
izobnie@yahoo.fr

Madame Rosette DURAND
Secretaria Executiva / OFPA
Tél: +229 95 81 08 00

Padrão OFPA : +229 21 30 33 68
ofpaofpa@yahoo.fr

O Comitê Organizador lhe dá as boas vindas a Cotonou!


