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FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

 

LOCAL DO EVENTO 
  
A edição de 2019 da Semana do Clima da América Latina e Caribe (LACCW) será realizada de 19 a 23 

de agosto em: 

 
 
Cidade do Clima  (Salvador Hall)  
Av. Luís Viana Filho, s/n, Cidade do Clima 

(Salvador Hall) – Paralela 

Salvador - BA, 41730-101. Brasil 

  
 
REGISTO DE PARTICIPANTES  
 
Para se inscrever na LACCW 2019, por favor, use o serviço on-line no site oficial em: 
www.regionalclimateweeks.org. Uma notificação de confirmação será enviada por e-mail aos 
participantes, após a aprovação do registro on-line.  

O cadastramento no local terá início na segunda-feira, 19 de agosto de 2019, das 08:00 às 08:30 no 
local do evento. 

[Instruções adicionais a serem incorporadas] 

 

VIAGEM 

 

Os participantes são responsáveis por suas próprias reservas de viagem e hotel para Salvador da 

Bahia. 

O Aeroporto Internacional Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães, anteriormente 

denominado Aeroporto Internacional Dois de Julho, é o aeroporto que serve Salvador, Brasil.  

Conhecer Salvador é descobrir um pouco mais da História do Brasil. 
https://www.salvadordabahia.com/por-que-salvador/  
https://www.salvadordabahia.com/uma-pitada-de-historia/  
  

 

 

http://www.regionalclimateweeks.org/
https://www.salvadordabahia.com/por-que-salvador/
https://www.salvadordabahia.com/uma-pitada-de-historia/
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REQUISITOS DE VISTO 
 
Todos os visitantes que se preparam para entrar na República Federativa do Brasil são 
responsáveis por verificar os requisitos do visto e devem ter um passaporte válido (por no mínimo 
seis meses contados da data de partida do país de origem). 

Recomenda-se que os pedidos de visto dos participantes sejam submetidos pelo menos um mês 
antes do início da viagem. 

Informações adicionais sobre os requisitos de visto podem ser encontradas AQUI. As informações 
do MRE não estão atualizadas posteriormente à 21 de dezembro de 2018, e os países Estados 
Unidos, Canadá, México e Japão não precisam mais de visto. 

 

TRANSPORTE 
 
O Aeroporto Internacional está localizado a 28 km do centro da cidade de Salvador. Várias 

empresas de ônibus e táxi oferecem transporte de e para o aeroporto. 

 
Companhias de Transfer: 
Dendê Turismo 
Book Transfer  
Salvador Airport Shuttle 
Mais Bahia Turismo  
 
De táxi: as empresas de táxis estão localizadas no aeroporto. O preço deve ser em torno de R$ 
70,00 (menos de 20,00 USD). Você pode usar o Taxi Mobi App para obter 20% de desconto no preço 
da corrida. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1fhZ5PWh_cBQBPWjRYYQPr_uNTFRj5M_9/view?usp=sharing
http://www.dendeturismo.com.br/
http://www.booktransfer.com.br/
http://www.salvadorairportshuttle.com/
http://www.maisbahiaturismo.com.br/
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Por Uber: Você pode usar o Uber para qualquer lugar de Salvador sem problemas. A tarifa deve 
ficar em torno de R$ 45,00 (menos de 15 USD) 
 
De metro: O bilhete de ida é de R$ 3,70 (menos de 1 USD). Está aberto todos os dias das 05:00 à 
meia-noite.  

 
 
A estação de metrô perto da Cidade do Clima é o Bairro da Paz. 
 

ACOMODAÇÃO 
 
O governo de Salvador possui uma ferramenta que gerencia a reputação online de hotéis e atrações 
turísticas da capital, chamada Programa de Otimização de Performance (POP), que também ajuda 
esses empreendimento a implementar processos de melhoria. Através da plataforma, você pode 
acessar uma seleção exclusiva com o melhor da rede hoteleira de Salvador, com base na reputação e 
qualidade das instalações, verificando a classificação de cada hotel. Você pode ver aqui as melhores 
opções de hotéis de acordo com seus interesses aqui: https://www.salvadordabahia.com/pt/onde-
ficar/ 
 
Seguem algumas sugestões de hotéis com base na proximidade do evento: 

HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Hotel Deville Prime 5 

Website: 

https://www.deville.com.br/h

otel-deville-prime-salvador 

9.2 km 
103 USD por 

noite 

Catussaba Suites 5 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.3 km 

107 USD por 

noite 

https://www.salvadordabahia.com/pt/onde-ficar/
https://www.salvadordabahia.com/pt/onde-ficar/
https://www.deville.com.br/hotel-deville-prime-salvador
https://www.deville.com.br/hotel-deville-prime-salvador
http://www.catussaba.com.br/
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HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Catussaba Resort 4 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.3 km 

90 USD por 

noite 

Intercity Salvador 4 

Website: 

https://www.intercityhoteis.c

om.br/hotel-salvador/hotel-

intercity-salvador/42/ 

Rafaela Tolentino:  

rafaela.remigio@intercityhote

is.com.br   

12.6 Km 

50 USD por 

noite + 15% 

de desconto 

para os 

participantes 

da LACCW 

Sotero Hotel 4 
Website: 

http://soterohotel.com.br/  
13,3Km 

50 USD por 

noite 

Quality Hotel São 

Salvador 
4 

Website: 

http://www.qualitysaosalvad

or.com.br/  

13Km 
45 USD por 

noite 

Hotel Mercure Pituba 4 

Website: 

https://www.accorhotels.com

/pt-br/hotel-8930-mercure-

salvador-pituba-hotel-

anteriormente-caesar-

business/index.shtml 

 

Tania Carvalho:     h8930-

gm@accor.com.br 

11.6 km 
60 USD por 

noite 

Gran Hotel Stella Maris 4 

Website: 

http://www.solexpress.com.b

r/hoteis-e-resorts/gran-hotel-

stella-maris/index.html  

9Km 
85 USD por 

noite 

http://www.catussaba.com.br/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
mailto:rafaela.remigio@intercityhoteis.com.br
mailto:rafaela.remigio@intercityhoteis.com.br
http://www.qualitysaosalvador.com.br/
http://www.qualitysaosalvador.com.br/
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
file:///C:/Users/soegiri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R8RFGDC7/h8930-gm@accor.com.br
file:///C:/Users/soegiri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R8RFGDC7/h8930-gm@accor.com.br
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
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HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Villa Da Praia Hotel 3 

Website: 

https://www.villadapraia.com

.br/  

9,3Km 
45 USD por 

noite 

Catussaba Business 3 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.1 km 

60 USD por 

noite 

Hotel Ibis Salvador 

Aeroporto 
3 

Website: 

https://ibis-salvador-

aeroporto-hangar-hotel.hotel-

ds.com/pt/ 

4.2 km 
60 USD por 

noite 

Pisa Plaza Hotel 3 

Website: 

http://www.pisaplaza.com.br

/  

12,6 Km 
35 USD por 

noite 

* As reservas podem estar sujeitas à disponibilidade de quartos. Os preços também podem variar 

dependendo da reserva. 

 
 
Os participantes serão responsáveis por fazer suas próprias reservas de hotel, contatando 

diretamente o hotel escolhido. 

Os participantes também são responsáveis pelo pagamento de suas reservas e/ ou pela liquidação 

de eventual taxa de cancelamento/ não comparecimento, conforme aplicável, de acordo com as 

políticas do hotel. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DURANTE SUA ESTADIA EM SALVADOR DE BAHIA 

 
Moeda e formas de pagamento aceitas 
A moeda brasileira é o real (escrito R$). 

 

Caixas Eletrônicos e Cartão de Crédito 
Os caixas eletrônicos são difundidos no Brasil e são a maneira mais fácil de obter dinheiro nas 

grandes cidades e são comuns. Em muitas cidades menores, existem caixas eletrônicos, mas nem 

sempre funcionam para cartões não brasileiros. Um PIN de quatro dígitos é necessário (PINs mais 

https://www.villadapraia.com.br/
https://www.villadapraia.com.br/
http://www.catussaba.com.br/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
http://www.pisaplaza.com.br/
http://www.pisaplaza.com.br/
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longos podem não funcionar). Em geral, o Citibank, o Banco do Brasil e o Bradesco são os melhores 

caixas eletrônicos a serem testados. 

 

Cartões de crédito são aceitos na maioria dos restaurantes, lojas e hotéis. VISA e MasterCard são 

as bandeiras mais aceitas. Os cartões Amex e Diners Club são menos úteis. “Visa cash” está 

amplamente disponível, mesmo em pequenas cidades sem outras facilidades de câmbio; um 

passaporte nacional é necessário para trocar dinheiro (Câmbio). 

 

Gorjetas 
• Hotéis: A gorjeta é opcional, embora seja apreciada. 
• Estacionamento: Geralmente R$ 2 ou mais; os assistentes não recebem salários e dependem de 
gorjetas. 
• Táxis: Não é esperado, mas a maioria das pessoas arredonda para o valor mais próximo. 
• Tours: É costume dar gorjetas ao final de um passeio, e certamente apreciado se você puder 
dar um pouco para o assistente ou o(s) operador(es) do barco. 
• Restaurantes: Uma taxa de serviço de 10% é normalmente incluída na conta e seu pagamento é 
opcional, embora seja apreciado. 
 

Língua 
Português   
 

Clima  
A média das temperaturas máximas diárias em agosto está em torno de 27,7° Celsius, raramente 

caindo abaixo de 25° Celsius ou 29° Celsius. A temperatura máxima média diária mais baixa é de 27,2 

graus Celsius em 6 de agosto. 

 

A média das temperaturas mínimas diárias está em torno de 72° F (22° Celsius), raramente caindo 

abaixo de 68° F (20º Celsius) ou excedendo 75° F (23° Celsius). A temperatura mínima média diária 

mais baixa é de 72° F (22º Celsius) em 3 de agosto. 

 

Comunicação 
É possível obter um cartão SIM pré-pago no Brasil, mas não é possível obter um de cada 

operadora. Apenas uma operadora, a TIM, permitirá que um estrangeiro receba um chip SIM. 

Com a Oi e a Vivo, é necessário um CPF (que é semelhante a um cartão de previdência social dos 

EUA), mas com a TIM um passaporte é suficiente. 

 
Código de telefone do país  
+55 

Aparelhos elétricos 

Salvador da Bahia usa 110V de eletricidade - o mesmo que nos Estados Unidos. 
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Os seguintes plugues são usados: 

 
 

Fuso horário 
UTC-3 (BST) 
 
 

LOCAIS INTERESSANTES DE VISITAR EM SALVADOR DA BAHIA 
 
A Catedral Basílica de Salvador, a Igreja e Convento de São Francisco (conhecida como Igreja de 
Ouro),  Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, a Casa do Rio vermelho (casa onde moraram os 
escritores brasileiros Jorge Amado e Zélia Gattai), Centro Histórico de Salvador, Polo do 
artesanato baiano, Elevador Lacerda, Farol da Barra, Parque das Dunas, passeio pela Baía de 
Todos os Santos, praia Porto da Barra ou praia de Itapuã, visitar a Casa di Vina (casa de Vinícius de 
Moraes e Gessy Gesse) 
 
Roteiros: 
1 dia em Salvador.  
4 dias em Salvador 
 
 

CONSULADOS  
AMÉRICA LATINA 
 
Hoje em dia, muitos consulados exigem um agendamento antes de você se apresentar 
pessoalmente. Na maioria dos casos, você pode fazer um agendamento através do site do 
consulado ou ligar diretamente. 
 
O horário de funcionamento de cada consulado pode variar. Os serviços dos consulados podem 
incluir assistência consular aos cidadãos de cada país, que podem estar situados em ou nas 
proximidades de Salvador, ou aos cidadãos do Brasil que precisem de serviços notariais. 
 
Chile 

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/catedral-basilica-de-salvador/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-e-convento-de-sao-francisco/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-nosso-senhor-do-bonfim/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-do-rio-vermelho/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/pura-beleza-no-centro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/mercado-modelo/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/mercado-modelo/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/elevador-lacerda/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/farol-da-barra/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/parque-das-dunas/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/baia-de-maravilhas/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/baia-de-maravilhas/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/praia-do-porto-da-barra/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/uma-tarde-em-itapua/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-di-vina/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/aproveitando-a-vida-adoidado/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/uma-super-rota-para-passar-04-dias-em-salvador/


 
 
 
 
 
 

Hosted by Government of Salvador (Brazil): 

 

 

Jointly organized by:                                    In collaboration with: 

    
 

Endereço: Catabas Tower – Sala 406, Av. Tancredo Neves, 1222 – Caminho das Árvores, Salvador – 
BA, 41820-000. 
 
Peru 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 3853, B. Rio Vermelho. Salvador, Bahia. Cep:40150-000. 
e-mail: emaluf@outletcenter.com.br 
 
Argentina 
Endereço: Av. Centenário, 2411 – Chame-Chame, Salvador – BA, 40155-151. 
Telefone: (71) 3241-4863 
 
Uruguai 
Endereço: R. Gregório de Matos, 20 – Pelourinho Salvador – BA 40025-000 – Pelourinho, Salvador 
– BA, 40025-000 
e-mail: cdbahia@mrree.gub.uy 
Site: www.emburuguai.org.br 
Telefone: (71) 3321-2188 
 
Equador 
Endereço: Av. Tancredo Neves No. 274, Bloco “A” Centro Empresarial Iguatemi, Salas 302/303 
CEP: 41826 – 900 Salvador – BA Brasil 
 
Venezuela, Paraguai, Bolívia e Colômbia não têm Consulados em Salvador. 
 
EUROPA 
 
França 
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 401 – Vitória | Ladeira da Barra, CEP 40130-000 – Salvador, 
Bahia (BA). 
e-mail: agenceconsulaire.salvador@gmail.com 
Telefone: (71) 99377 6176 
 
Portugal 
Endereço: Av. Tancredo Neves, 1632 – Salas 109 a 113 – Caminho das Árvores, Salvador – BA, 
41820-020. 
e-mail: mail@salvador.dgaccp.pt 
Site: http://www.secomunidades.pt/web/salvador 
Telefone: (71) 3341-0636/ 3341-1499. 
 
Alemanha 
Endereço: Av. Sete de Setembro 1809, Vitória – 40080-002 Salvador – BA. 
e-mail: salvador@hk-diplo.de 
Telefone: (71) 3023-0847 
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Espanha 
Endereço: Edifício Farol Praia Center – Av. Oceânica, 8 – Barra, Salvador – BA, 40140-130. 
e-mail: cog.salvadorbahia@maec.es 
Site: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SalvadordeBahia 
Telefone: (71) 3336-9055 / 3337-3112 
 
Itália 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 1238 – Campo Grande, Salvador – BA, 40080-00. 
e-mail: consuladodaitalia@br.inter.net 
Telefone: (71) 3329-5338/3512. 
 
 
 

CONTATOS EM CASO DE EMERGÊNCIA 
 
• Linha direta de polícia: 190 
• Polícia Turística: +55 71 33227155 
• Ambulância: 192 
• Hospitais: Hospital da Aliança (+55 71 21085600), Hospital Santa Izabel (+55 71 22038444), 
Hospital Português (+55 71 32035555) 
• Serviço de Bombeiros: 193  
 

Estamos ansiosos para recebê-lo em Salvador da Bahia! 
 

 
 


