NOTA DO EDITOR

EDIÇÃO ESPECIAL PARA A CONFERÊNCIA

Caros Colegas,

O que há de novo na AORTIC 2017?

Quando faltam apenas poucas semanas para o
início da AORTIC 2017 estamos já ansiosos por vêlos todos em Kigali, no Ruanda. Nesta conferência,
incluímos vários elementos interessantes com o
intuito de enriquecermos a experiência dos nossos
delegados. Venham visitar-nos na cabine da
AORTIC e digam-nos o que pensam deste novo
formato e actividades interactivas que para vós
planeámos.
Tudo o que resta fazer agora é desejar a todos uma
boa viagem!

o Mural interactivo de fotos da AORTIC
o Aplicação para a Conferência!
o Mapa Interactivo
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CONFERÊNCIA AORTIC
O que esperar do Primeiro DAY
dia da AORTIC
CONFERENCE
1 2017 – Terça-feira, 9 de Novembro de
2017

Levante-se cedo porque leva o seu tempo até
chegar à sala da conferência. A não ser que esteja
instalado no Hotel Radisson Blu, vai precisar de pelo
menos 20 minutos para percorrer a distância até ao
Centro de Convenções de Kigali e outros 5 a 10
minutos para atravessar a segurança e o controlo de
acesso do centro.
Lembre-se: se fez a sua reserva num dos hotéis
oficiais através da nossa parceira oficial para
acomodação durante a conferência, a Business
Events East Africa (BEEA), estará automaticamente
incluído na lista para as transferências diárias
gratuitas e não terá de se preocupar em conduzir ou
com o estacionamento.
Levante o crachá com o seu nome e a sua bolsa para
a conferência. O registo está aberto das 07:00 às
17:00. Não esqueça o seu BI ou passaporte para
confirmar a sua identidade. O balcão para registo
está situado na recepção ou foyer da entrada
principal para o Centro de Convenções de Kigali.

A AORTIC está particularmente orgulhosa pelo
facto do Ministro da Saúde do Ruanda pronunciar o
discurso de abertura. Seguir-se-á o anúncio dos
Prémios AORTIC, e um discurso de Tónica pela
Professora Lynette Denny.
Faça a sua escolha entre cinco sessões simultâneas
em cada faixa do horário, para assistir ao longo do
seu dia.
Esteja presente à Recepção de Boas-Vindas e
Sessão de Cartazes no Foyer 1A das 16:30 às 18:00.
Esta é a oportunidade para pôr a conversa em dia
com velhos amigos e colegas de diferentes partes
do mundo. Serão servidas bebidas e aperitivos. Os
apresentadores do Poster estarão a aguardar para
iniciarem o diálogo sobre os seus tópicos.
Deite-se cedo para estar preparado para quartafeira…

CONFERÊNCIA AORTIC 2º DIA
O que esperar no segundo dia da AORTIC 2017, Quarta-feira, 8 de Novembro
Assista a uma das 5 Discussões Mesa Redonda das
07:15 às 08:20 no Foyer 1A. Serão servidos café, chá
e aperitivos leves.
Escolha de entre quatro sessões simultâneas na
Hora do Seminário da Manhã, entre as 08:25 e as
09:25.
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Esteja presente para assistir aos discursos de
tónica do Segundo dia: “Estimativas de risco sobre
o rastreio e a sobrevivência ao cancro da mama de
especificidade étnica e terapia específica” pela Dra.
Olufunmilayo Olopade, “A situação da cirurgia ao
cancro em África: implicações sobre os resultados”
pelo Professor Richard Sullivan. As Palestras da
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Tónica têm lugar na sala identificada como MH3&4
entre as 09:30 e as 10:30. Será providenciada
interpretação simultânea.
Se for membro de pleno direito da AORTIC está
convidado a assistir ao Chá dos Membros da
AORTIC no Concourse das 16:30 às 17:00, seguido

da Assembleia Geral da AORTIC no MH2. (Só para
membros de Pleno Direito).
Se não é membro da AORTIC, informe-se de todos
os benefícios e pode até registar-se na cabine da
AORTIC (balcões 1 e 2).
Deite-se cedo a fim de estar preparado para quintafeira.

CONFERÊNCIA AORTIC 3º DIA
O que esperar do terceiro dia da AORTIC 2017, Quinta-feira, 9 de Novembro de 2017
Assista a uma das 5 Discussões Mesa Redonda das
07:15 às 08:20 no Foyer 1A. Será servidos café, chá

continuem por um pouco mais de tempo do que
previamente.
Participe no conteúdo dos cartazes durante a
Sessão de Cartazes 2 das 16:30 às 18:00 no Foyer
1A.
Os apresentadores dos Cartazes irão beneficiar de
uma sessão própria na qual terão a plena atenção
dos participantes. Serão servidas bebidas e
aperitivos, fazendo desta uma agradável ocasião
para se envolver no conteúdo dos cartazes e com os
seus apresentadores.

e aperitivos leves.
Assista às Palestras de Tónica do 3º Dia: “Ser
Ministro da Saúde em África” pelo Ministro
Nigeriano da Saúde, Professor Isaac Adewole e “O
futuro da genómica na gestão do cancro” pelo
Professor Timothy Rebbeck. As Palestras de Tónica
têm lugar na sala identificada como MH3 e 4 das
09:30 às 10:30. Será providenciada interpretação
simultânea.
Aproveite ao máximo o tempo passado com
colegas e potenciais novos colaboradores. Períodos
prolongados para troca de ideias e oportunidades
múltiplas para interação, ao longo do dia,
permitirão que as valiosas conversas “entre sessões”
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Desfrute de uma noite animada no Jantar da
Conferência AORTIC 2017. Este fantástico jantar
tem lugar no Hotel Kigali Serena. Saiba por favor
que se trata de um evento com acesso por bilhete e,
como tal, planeie com antecedência e compre um
bilhete para si (e para qualquer convidado que
queira levar consigo). O traje recomendado é
semiformal ou tradicional, portanto se possui um
traje cultural que gostaria de mostrar aos seus
colegas, certamente que eles vão gostar de o ver.
Será servido um jantar e bebidas dando destaque
aos produtos e à gastronomia Ruandeses.
Alguma dúvida ou apreensão? Ou gostaria de comprar um
bilhete para o Jantar da Conferência? Por favor contacte
info@aorticconference.org.
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CONFERÊNCIA AORTIC 4º DIA
O que esperar do ultimo dia da AORTIC 2017, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2017
Participe no Grupo de Foco da Mesa Redonda, das
7:15 às 08:20 no Foyer 1A. Serão servidos café, chá
e aperitivos leves.
Escolha de entre os quatro Seminários
simultâneos na manhã do 4º Dia entre as 08:25 e as
09:25. Encontre o programa aqui <link to
http://aorticconference.org/programme/>.
As
opções incluem duas sessões Abstratas orais, com
foco na radiação, VIH e cancro, e cancros em zonas
específicas. Estas sessões constituem excelentes
oportunidades para escutar os pesquisadores,
médicos e advogados africanos emergentes.
Esteja presente às palestras de tónica do 4º Dia
pelo Dr. Martin Kistin do Projecto ECHO e a Dra
Fatou Aminata Lo, Representante da ONU para a
Mulher no Ruanda, em exercício. As palestras de
tónica têm lugar na sala identificada como MH3&4
entre as 09:30 e as 10:30. Será providenciada
interpretação simultânea.

Desfrute de uma deliciosa chávena de café do
Ruanda e visite os expositores presentes nos
Foyers entre as 10:30 e as 11:00, e de novo à hora do
almoço entre as 12:30 e as 13:30. Por favor tome
nota que a exposição encerra às 14:45 deste dia.
Despeça-se na Cerimónia de Encerramento entre
as 16:00 e as 17:00 nas salas MH3&4.
Tem planos para depois da conferência? Porque
não considerar uma digressão de um dia por Kigali,
ou, se tiver mais tempo à sua disposição, uma visita
aos gorilas no Parque Nacional dos Vulcões. A
operadora de digressões para a conferência oferece
uma diversidade de opções; por favor visite a
página das digressões (Tours) no sítio da
conferência na internet, para obter os detalhes.
Quaisquer dúvidas ou apreensões? Por favor
contacte-nos em info@aorticconference.org.

ACTIVIDADES DA CABINE AORTIC
ACTIVITIES
Actividades
da Cabine AORTIC na AORTIC 2017 Balcões 1 e 2
o Conheça a equipa da AORTIC!
o Identifique a sua localização no mapa
interactivo
o Aprenda a fazer uma flor em origami e
dedique-a a alguém seu conhecido que
esteja a sofrer de cancro
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o Mantenha-se em contacto – partilhe o seu
cartão-de-visita!
o Introduza informação no nosso Directório
“Africa Cancer Network” online
o Interessado em Radiação na Oncologia?
Preencha o nosso questionário.
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o Torne-se membro
o Inscreva-se

para

o Sugira
receber

quaisquer

novas

ideias

ou,

boletins

alternativamente, participe à Secretaria da

informativos da AORTIC – Inglês, Francês ou

AORTIC qual foi a sessão do dia que mais

Português

apreciou.

o Visite a nossa parede de fotos – tire fotos e
interaja nas Redes Sociais. Poste para
#AORTIC2017!

APP MÓVEL DA CONFERÊNCIA AORTIC
PARA
TELEMOVEL
Aplicação da Conferência AORTIC 2017 para telemóveis
Vamos
lançar uma aplicação da conferência pela
Para descarregar:
PARAPARACELULAREL
CONFERENCE
primeira vez nesta conferência da AORTIC 2017.
o No seu APP store, procure “Events Air” ou
Esta aplicação vai dar-lhe acesso ao programa e à
“The Event App by EventsAir”
MOBILE APP
lista de participantes, o que, estamos certos, vai
o Descarregue
melhorar a sua experiência
oportunidades para contactos.

e

facilitar

as

o Introduza o código do evento – aortic17

AORTIC 2019
Local para a conferência AORTIC 2019 – Maputo, Moçambique
Temos imenso prazer em anunciar que a AORTIC
2019 vai ter lugar em Maputo, Moçambique de 5 a 8
de Novembro de 2019.
O Ministério da Saúde de Moçambique manifestou
o seu entusiasmo em poder assistir para que seja
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levado um evento deste calibre internacional como
é a AORTIC, até Moçambique, um país que
pertence ao grupo africano dos PALOPS.
Obtenha mais informações, visitando a Exposição
PALOPS!
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