
  

  4th ICTA 2019 

 

4ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ATAF SOBRE IMPOSTO EM ÁFRICA  

Tema "Inovação e Digitalização: Aproveitamento da Tecnologia para Melhorar os Sistemas 

Fiscais" 

18 - 22 de Novembro de 2019 no Hotel Serena em Kampala, Uganda 

 

Por favor, note os seguintes aspectos logísticos para para tornar frutífera a sua participação na 

4ª Conferência Internacional Sobre Imposto Em África (ICTA)   

 

VISÃO GERAL DA SEMANA 

 

✓ 18 de Novembro de 2019: Reunião do Conselho do ATAF (Manhã)  

✓ 18 de Novembro de 2019: Reunião Consultiva de Doadores (a tarde) 

✓ 18 de Novembro de 2019: Reuniões do Comité Técnico da ATAF (IVA e EOI/TdI) 

✓ 19, 20 e 21 de Novembro de 2019: 4ª Conferência da ICTA 

✓ 22 de Novembro de 2019: Sessão de networking em Kampala (excursão) 

 

 

1. LOCAL 

A Quarta Conferência Internacional sobre Impostos em África (4ª ICTA) vai realizar-se em Kampala, 

na Uganda, no Hotel Serena Kampala, de 19 a 21 de Novembro de 2019.  

 

2. INSCRIÇÃO 

Por favor, confirme a sua presença inscrevendo-se online ao clicar no seguinte link:  

https://events.ataftax.org/index.php?page=event-details&event_id=20,  

 

3. CUSTOS 

Não há taxa de participação na conferência. Os delegados serão responsáveis pelas suas próprias 

despesas de viagem, alojamento, seguro de viagem, seguro médico e manutenção.  

 

O Secretariado do ATAF e o país anfitrião apenas fornecerão o seguinte: 

• Almoço e bebidas durante os intervalos, de acordo com a agenda da conferência. 

• Um jantar de gala oficial que decorrerá na noite de 19 de Novembro de 2019 

• Translados do aeroporto para o hotel e de volta para o aeroporto. (Por favor, certifique-se de 

que os seus dados de viagem estão actualizados na página de inscrição para assegurar a seu 

translado) 

 

4. RESERVA DE HOTEL 

Os delegados são incentivados a tomar suas próprias providências para a acomodação. Abaixo 

estão as tarifas negociadas para cada hotel. Ao reservar sua hospedagem em um dos hotéis da 

lista abaixo, favor fornecer o código da conferência (ATAF/URA 2019 ICTA) ao balcão de reservas 

para se beneficiar das tarifas negociadas.  

https://events.ataftax.org/index.php?page=event-details&event_id=20
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Para reservas de acomodação: 

 

 

Kampala Serena: Pessoa de contacto : Asilmwe Steven Kalyegira Tel: 256 312 309 000   

email: SAsiimwe@serena.co.ug 

 

 

Quarto Padrão - Deluxe $ 250-00 por noite  

Quarto Executivo  $ 287-00 por noite  

Suíte Executivo  $ 500-00 por noite  

Suíte de Negócios $ 650-00 por noite  

 

 

Sheraton Hotel, Kampala: Pessoa de Contacto: James Okongo Tel: +256 752 780 017 

email:  james.okongo@sheratonkampala.com 

 

Quarto Padrão  $ 203-00 por noite  

Quarto Executivo  $ 226-00 por noite  

Quarto Club  $ 263-00 por noite  

Suíte Diplomático  $ 355-00 por noite  

Suíte Junior  $ 946-00 por noite  

 

 

Protea Hotel, Kampala Pessoa de Contacto: Fiona Nabisere  Tel: +256 312 550 000 

email: res@proteakla.co.ug 

 

Quarto Padrão (Opção A) $ 185-00 por noite  

Quarto Padrão (Opção B) $ 195-00 por noite  

Suíte Junior / Suíte King  $ 250-00 por noite  

Suíte Executivo   $ 280-00 por noite  

 

 

5. ENTRADA EM UGANDA 

 

O que você precisa para solicitar um visto da Uganda 

1. Passaporte válido - todos os candidatos devem ser titulares de passaporte, e o passaporte 

deve permanecer válido por pelo menos mais 6 meses a partir da sua data de chegada em 

Uganda. 

2. Cópia da página de informações do seu passaporte. 

3. Uma foto do tamanho de um passaporte - quanto mais recente, melhor. 

mailto:SAsiimwe@serena.co.ug
mailto:james.okongo@sheratonkampala.com
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Como posso aplicar para o visto de Uganda online? 

 https://www.ivisa.com/uganda-visa-application 

 

Quanto tempo demora a obter um visto para Uganda? 

Os vistos electrónicos da Uganda permitem estadias de até 90 dias. Tempo de processamento de 

4 dias úteis para o visto de entrada única. Tempo de processamento de 15-20 dias úteis para vistos 

de entrada múltipla. 

Quanto custa um visto de Uganda? 

Visto electrónico de entrada única: US$50; Visto electrónico de turista da África Oriental: US$100. 

Visto electrónico de entradas múltiplas: US$100 (seis a 12 meses), US$150 (12 a 24 meses), 

US$200 (24 a 36 meses). 

Você precisa da vacinação contra a febre amarela para Uganda? 

Todos os visitantes ao Uganda precisam agora ter um Cartão de Imunização contra a Febre 

Amarela válido da organização mundial de saúde - o que significa que deve ser imunizado e que 

deve fazê-lo 10 a 30 dias antes da sua chegada ao Uganda. 

Cidadãos dos seguintes países podem visitar Uganda sem visto por até 3 meses 

Angola, Burundi, Comoros, Eritreia, Eswatini, Gâmbia, Gana, Quénia, Lesoto, Madagáscar, Malaui, 

Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué 

 

6. INFORMAÇÃO DE CHEGADA   

Ao chegar ao Aeroporto Internacional de Entebbe, observe os banners da URA/ATAF, onde você 

será recebido pelo seu motorista de autocarro que o transportará até o seu hotel. Caso tenha 

atrasos nos vôos, envie uma mensagem do WhatsApp para os números fornecidos abaixo. 

 

 

7. NÚMEROS DE EMERGÊNCIA   

Em caso de emergência, entre em contacto com os seguintes indivíduos. 

Caroline Mutayabarwa  +27 71 768 2637 

Stella Nyapendi             +256 772 140 842 

Desire Ottner   +27 83 321 3080 

 

 

 

Estamos ansiosos para recebê-lo em Kampala, Uganda, e confiamos que sua participação na 4ª 

Conferência da ICTA será gratificante. 

 

https://www.ivisa.com/uganda-visa-application

