Informaçõ es ú teis sobre alojamento e vantagens
O alojamento em Macau, para quem assim o desejar, será no Hotel Rio, um hotel de
4 estrelas, situado bem próximo do IPM (http://www.riomacau.com/en/). A
organização reservou cento e dez quartos duplos; devido ao preço especial feito pelo
hotel e ao subsídio concedido pela Fundação Macau, o custo a pagar por cada quarto,
com dormida e pequeno almoço, será de menos de 250 euros para o total das cinco
noites, ou seja, francamente baixo face aos valores normais de mercado, tanto no
Oriente, como no Ocidente. Este preço será pago diretamente por cada participante
ao balcão. Deve notar-se que estas condições serão válidas para o período entre 23
e 28 de Julho. As noites excedentes, antes ou depois, deverão ser reservadas e
pagas na totalidade por cada pessoa.
As

reservas

devem

ser

feitas

através

da

Comissão

Executiva:

xiicongressoail.cpclp@ipm.edu.mo.
IMPORTANTE: sobre reservas no hotel
A organização informará a todas as pessoas que tenham pedido a reserva de hotel
sobre o prazo para pagamento do Hotel Rio, que se prevê tenha a ser 15 de Junho.
Note-se que é indispensável que as pessoas comuniquem à organização local
(xiicongressoail.cpclp@ipm.edu.mo) o seu desejo de terem quarto no hotel.
Alojamento para jovens investigadores
A organização reservou, ainda, 30 quartos na residência do IPM, no mesmo local do
congresso. São algo modestos e pequenos, podem ter utilização dupla ou individual
(mas não pares mistos) e possuem casa de banho privativa. O preço é
tendencialmente gratuito (é provável que seja mesmo gratuito). Nestes quartos, será
dada prioridade a jovens investigadores oriundos de universidades chinesas. Os
restantes quartos disponíveis serão atribuídos a congressistas com menos de 40
anos e por ordem de inscrição.
Assim, se considerarmos que os quartos do Hotel Rio podem acolher duas pessoas
(para quem assim aceitar - o que se agradece - e com a consequente partilha de
custo), digamos que está assegurado o alojamento para cerca de 250 congressistas,
a preços módicos.

