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REDD+ para o Escudo das Guianas 
 

Treinamento Avançado sobre o uso de dados SAR Sentinel -1 

30 Novembro – 4 Dezembro, 2015 

Paris, France. 

 
www.reddguianashield.com 

 

Nota logística 

 
Local 

O Treinamento Avançado sobre o uso de dados SAR Sentinel-1 será organizado na sede da ONF 
International:  

ONF International 
Jardin Tropical 

45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent Sur Marne Cedex 

 

Checklist para participantes internacionais – antes da viagem, verifique que tem:  

 Visto para a França 

 Passaporte válido por 6 meses no mínimo 

 Passagens e detalhes da viagem (enviados pelos organizadores por e-mail) 

 Certificado internacional de vaccinação – Cartão amarelo 

 Seguro saúde/viagem (não fornecido através do projeto) 

 Vaccinação se necessário (não fornecido através do projeto)  

 
Informação sobre o Visto e Seguro saúde/viagem 

Participantes do Suriname e Guiana Inglesa precisam de um visto para entrar na França (visto 
Schengen). Todos os aplicantes são responsáveis por seus própios arranjos de visto. Para facilitar 
esse processo, a equipe do projeto poderá fornecer, sob demanda, cartas de convite. O processo de 
aplicação para o visto pode ser demorado e pode requerer uma entrevista na Embaixada francesa, 
por isso, comece as formalidades assim que receber esse documento.  

Uma lista das informações relevantes para os processos de visto está disponível no site seguinte: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/getting-a-visa/#sommaire_3  

 

 

http://www.reddguianashield.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/getting-a-visa/#sommaire_3
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Coordenadas na Embaixada de França no Suriname (também para a Guiana Inglesa) são disponíveis 
neste website: http://www.ambafrance-sr.org/Nouvel-article  

ONFI/ONF isenta-se de qualquer responsabilidade para os seguros médicos, acidentes e de viagem, 
para a compensação  por morte ou invalidez, por perda ou danos à propriedade pessoal e para 
quaisquer outras perdas que possam ocorrer durante o tempo de viagem ou o período de 
participação. Neste contexto, recomenda-se vivamente que os participantes contratem seguros de 
saúde, acidentes e de viagem internacionais para o período da sua estadia, antes da partida. 
 

Lista de viagem sugerida para os participantes:  

 Roupas (adaptadas ao clima de inverno em Paris, que pode ser bastante 

frio com temperaturas médias abiaxo dos 10ºC) 

 Caderno e caneta (material de escritório será fornecido na sala do curso) 

 Laptop com todos os software instalados (ver Nota de preparação 

específica, a ser enviada pelos organizadores) 

 Adaptador se necessário. A energia na França é de 220V. Um tipo de 

tomada é utilizado (ver imagem) 

 Outros itens pessoais. 

 

Refeições e diárias 

Almoços e coffee breaks serão fornecidos durante o treinamento. Se tiver alguma restrição por 
razões médicais/éticas, por favor informe a equipe do projeto antes do evento.  

O café da manhã será fornecido no hotel mas os jantares deverão ser auto-organizados. Diferentes 
opçoes de restaurantes e supermercados estão disponíveis nas proximidades do hotel. 

Díarias serão distribuidas a cada participante, cobrindo os custos de visto, das refeições e do 
transporte não fornecidos durante a semana.  

Um jantar de grupo será organizado na Quinta feira a noite. Mais detalhes serão comunicados mais 
perto do treinamento sobre a localização deste jantar.  

 

Do aeroporto até o hotel:  

Participantes da Guiana Inglesa, Suriname e Guiana Francesa irão chegar no Aeroporto Charles de 
Gaulle e o participante do Brasil no Aeroporto de Orly. De ambos os aeroportos, pode utilizar os 
transportes público que irão lhe levar até o centro de Paris, por um custo aproximativo de 10-15 €. 
Bilhetes podem ser comprados na saida do aeroporto em máquinas ou diretamente em qualquer 
cabine da RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens, compania de transporte público de Paris).  

Um itinerário detalhado dos transportes disponíveis entre o aeroporto e o centro da cidade está 
disponível no site da RATP e resumido aqui: 
http://www.ratp.fr/en/upload/docs/application/pdf/2014-07/depliant_aeroports_2014.pdf  

Se quiser utilizar os transportes públicos para chegar no hotel, veja o itinerário proposto abaixo:  

Do Aeroporto Charles de Gaulle ( 1h)  
 Pegar o RER B no Aéroport Charles de Gaulle (direção Massy Palaiseau) e sair em Chatelêt les 

Halles  
 Pegar o RER A em Chatelet les Halles (direção Boissy Saint Léger ou Marne-La-Vallée) e 

descer em Nation 

http://www.ambafrance-sr.org/Nouvel-article
http://www.ratp.fr/en/upload/docs/application/pdf/2014-07/depliant_aeroports_2014.pdf
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 Caminhar por 10 min (ver mapa abaixo) 

Do Aeroporto de Orly (  1h) 
 Pegar o traslado “Orly Val” no Aéroport d’Orly e descer em Antony (estação do RER B) 
 Pegar o RER B em Antony até Chatelet les Halles 
 Pegar o RER A em Chatelet les Halles (direção Boissy Saint Léger) e descer em Nation 
 Caminhar por 10 min (ver mapa abaixo) 

Também pode utilizar um táxi do aeroporto até o hotel, por um custo aproximativo de 50 EUR.  

 

 

Hospedagem 

Quartos foram reservados para os participantes no Lux Hotel Picpus, no XIIº Arrondissement de Paris: 

LUX HÔTEL PICPUS 
74, Boulevard de Picpus 75012 Paris – FRANCE 

Tel. : +33(0)1 43 43 08 46 │Fax: +33(0)1 43 43 05 22 
Email: lux.hotel@wanadoo.fr 

Website : http://parisluxhotel.com/ 
 

Transporte durante a semana:  

Durante a semana, os participantes irão utilizar os transportes públicos normais do hotel até o local 
de treinamento e retorno. Pode comprar um pacote de 10 bilhetes, específicos para viajar na 
perifieria imediata de Paris (Zone 1- 3, Billet Origine-Destination ), por um custo aproximativo de 23€, 
em máquinas ou em qualquer cabine da RATP.  

mailto:lux.hotel@wanadoo.fr
http://parisluxhotel.com/
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Proposta de itinerário 

 Do Hotel até a sede da ONF Internacional e retorno (20-25min) 

o Caminhar até a estação de RER Nation (10min) 

o Pegar o RER A (direção Boissy Saint Léger*) e sair em Nogent sur Marne (5min) 

*Antes de subir no trem, verifique que este para em Nogent-sur-Marne, já que existem dois RER A, como 

mostrado abaixo. 

 
o Caminhar até o Jardin Tropical (5 min, ver abaixo) 
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Mais informação:  

Se tiver alguma pergunta sobre logística não respondida aqui, não hesite em entrar em contato com 

Mathieu Rahm da ONFI – mathieu.rahm@onfinternational.com ou qualquer outro membro da 

equipe do projeto.  

mailto:mathieu.rahm@onfinternational.com

