
 

 
 

A II Conferência Internacional do Espaço Matemático em Língua Portuguesa – II CIEMeLP irá realizar-se de 25 a 29 de Novembro de 2019. Entretanto, organize 

a sua viagem com a devida antecedência para evitar contratempos. Verifique alguns aspectos como: vistos, acomodação, transporte ao local entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel VIP Maputo (4 estrelas) 

Quarto standard single 7000,00 Mt (115 USD) 

Quarto standard duplo 7500,00 Mt (123 USD) 

Oferta: Transporte Aeroporto-Hotel-Aeroporto 

Hotel Avenida (5 estrelas) 
Quarto standard single 175 USD 

Quarto standard duplo 210 USD 

Hotel Tivoli Maputo (3 estrelas) 
Quarto standard single 94 USD 

Quarto standard duplo 119 USD 

Hotel Indy Village (4 estrelas) Quarto standard single 118 USD 

Hotel Gloria (4 estrelas) Quarto standard single 128 USD 

Hotel Terminus (4 estrelas) 
Quarto standard single 6000,00 Mt (94USD) 

Quarto standard duplo 6360,00 Mt (100 USD) 

Hotel Stayeasy (4 estrelas) Quarto standard single 110 USD 

Hotel Southern Sun (5 estrelas) 
Quarto standard single 150 USD 

Quarto standard duplo 180 USD 

Hotel Maputo (4 estrelas) 

reservas.hotelmaputo@gmail.com 

Quarto standard single 3500,00 Mt (54 USD) 

Oferece transporte aeroporto-hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZE A SUA VIAGEM 

 

 

Transporte 

Se viajar para Maputo, Moçambique, por via aérea certamente irá 

faze-lo por via do Aeroporto Internacional de Maputo (vide o mapa 

acima), também conhecido por Aeroporto Internacional de 

Mavalane. Recomendamos que solicite o serviço de táxi no acto da 

reserva do seu hotel para facilitar a sua deslocação do aeroporto 

para o alojamento, caso contrário poderá o fazer no aeroporto.  

Haverá transporte gratuito do hotel ao local da conferência e vice-

versa em horários previamente definidos (válido apenas para os 

hotéis recomendados). 

 

 
 

Moedas – Transações comerciais 

A moeda oficial e de uso mais frequente em Moçambique é o Metical (Mt/ MZN). Entretanto, em alguns lugares poderá efectuar o pagamento em dólares 

americanos (USD) ou mesmo em Rands (ZAR - moeda Sul Africana). É importante referir que de momento uma grande parte dos estabelecimentos comerciais 

oferece a possibilidade de pagamento utilizando determinados cartões, como o VISA e o Mastercard. É, ainda, de salientar que a rede bancária na Cidade de 

Maputo é bastante extensa, de tal modo que poderá muito facilmente ter acesso a uma ATM para efectuar o levantamento de valores em numerário na moeda 

local (Mt). 

Acomodação 

A Cidade de Maputo oferece diversas opções de acomodação nas 

proximidades do local do evento. Consulte algumas destas opções na tabela 

seguinte: 
 

Vistos 

Por favor verifique com antecedência se necessita de obter um visto para entrar 

em Moçambique. A informação detalhada sobre a obtenção de vistos para 

Moçambique pode ser encontrada aqui. Caso necessite de uma carta convite 

ou de algum esclarecimento adicional, contacte o comité organizacional 

enviando um e-mail para o endereço electrónico iiciemelp.2019@uem.ac.mz. 
 

Nota: Se preterir as opções acima apresentadas e necessitar de algum aconselhamento para 

selecção de outras opções não hesite em contactar-nos enviando um e-mail para o 

endereço electrónico iiciemelp.2019@uem.ac.mz. 

Local do Evento 

A II CIEMeLP será realizada no Campus Principal da Universidade Eduardo 

Mondlane, em Maputo, Moçambique 

Comunicações 

Não fique desconectado do mundo! Antes de viajar verifique se a 

sua operadora possui o serviço de roaming em Moçambique. Mas 

não se preocupe, caso não possua, ao chegar poderá aderir aos 

serviços pré-pago de uma das três operadoras de telefonia móvel 

moçambicanas: Tmcel, Vodacom e Movitel, bastando para o 

efeito adquirir um cartão inicial e registar-se à rede mediante a 

apresentação de um documento de identificação pessoal. 

Será um prazer recebê-los, aguardamos por vós em Maputo! 

 

https://www.viphotels.com/en/Hotels/Vip-Grand-Maputo/About-Hotel.aspx
https://hotel-avenida-maputo.h-rzn.com/
http://www.mozambique.co.za/Mozambique_Hotels_&_Resorts-travel/hotel-tivoli.html'
https://montebelohotels.com/mz/montebelo-indy-maputo-congress-hotel/localizacao-e-contactos?lang=pt
https://www.hotels.com/ho629431/maputo-afecc-gloria-hotel-maputo-mozambique/?pos=HCOM_EMEA&locale=en_IE&rffrid=sem.hcom.EM.google.003.00.04.s.kwrd=c.342266235497.65629231651.1580689632.1t1.dsa-590688528471.1010220..0.EAIaIQobChMIpa-yvImc4gIVhrHtCh3KwAe7EAAYASAAEgKFHfD_BwE.aw.ds&PSRC=AFF05&gclid=EAIaIQobChMIpa-yvImc4gIVhrHtCh3KwAe7EAAYASAAEgKFHfD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.terminus.co.mz/?lang=en
https://www.tsogosun.com/stayeasy-maputo
https://www.tsogosun.com/southern-sun-maputo?gclid=EAIaIQobChMImM_ro4ac4gIVrLftCh3BJATcEAAYBCAAEgKvofD_BwE
mailto:reservas.hotelmaputo@gmail.com
http://www.minec.gov.mz/index.php/viagens-e-negocios/vistos-de-entrada
mailto:iiciemelp.2019@uem.ac.mz
https://goo.gl/maps/wzNggQajXJkVaHN89
mailto:iiciemelp.2019@uem.ac.mz
https://www.uem.mz/
https://www.uem.mz/

