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Sinopse dos eventos paralelos da CPHIA 2022 

A CPHIA 2022 constituirá uma plataforma especial para investigadores, decisores políticos e 

intervenientes se reunirem e compartilharem perspectivas e resultados de investigações sobre saúde 

pública, introduzindo também uma nova era de mais colaboração e inovação científica em todo o 

continente. Continuando com o trabalho da CPHIA 2021, a conferência deste ano servirá também para 

catalisar o desenvolvimento de sistemas de saúde mais resilientes, que ajudem os países africanos a 

preparar-se para - e gerir melhor - as ameaças emergentes à saúde, ao mesmo tempo que abordam 

doenças infecciosas de longa data.   

No ano passado, quase 40 organizações organizaram eventos paralelos virtuais durante a semana da 

conferência, que reuniu mais de 12.000 participantes, incluindo líderes, cientistas, investigadores, 

decisores políticos e intervenientes africanos e do mundo inteiro.  

Este ano todos os eventos paralelos oficiais da CPHIA 2022 serão presenciais e terão lugar no Kigali 
Convention Centre em Kigali, Rwanda, ou nos hotéis da CPHIA 2022. Os eventos serão realizados 
principalmente a 12 de Dezembro de 2022, embora alguns estejam marcados para os dias 13-15 de 
Dezembro de 2022, em sessões de manhã cedo ou à noite. 
 
O texto que se segue contém directrizes e informações sobre como submeter uma proposta para um 
evento paralelo.  
 
Directrizes 
 
Se estiver interessado em organizar um evento paralelo à conferência oficial CPHIA 2022, deve 

preencher o formulário necessário até ao dia 30 de Setembro de 2022. **Não se aceitam submissões 

após o prazo oficial de entrega.** ** 

Os organizadores de eventos paralelos devem: 

1. Ter seleccionado para o evento um foco temático claro, que complemente o tema geral da 
conferência 

2. Procurar reunir uma representação diversificada de oradores, incluindo um bom equilíbrio entre 
os sexos 

3. Apoiara promoção da conferência através das suas próprias redes 
4. Inscrever-se para a conferência em Kigali, e participar na mesma  

 

https://cphia2022.com/sideevents
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Aceitação 
 
Os organizadores receberão notificação até segunda-feira, 17 de Outubro de 2022, caso o seu evento 

paralelo seja aceite. 

Caso seja aceite, a equipa da CPHIA 2022 ajudará a identificar um horário e localização em Kigali, e 

anunciará o evento, por e-mail e através das redes sociais, a todas as entidades registadas no website.  

Os organizadores de eventos paralelos serão responsáveis por todos os outros aspectos relacionados 

com os respectivos eventos, incluindo: 

• O desenvolvimento da agenda do evento paralelo 

• Convites a oradores e participantes 

• Registo dos oradores convidados 

• Coordenação da logística do evento e correspondentes despesas (por exemplo, viagens, 

catering, requisitos técnicos) 

• Livestreaming, se necessário 

• Promoção 

 

Para obter mais informações, contactar o seguinte endereço de e-mail: 

CPHIA2022sideevents@globalhealthstrategies.com 
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