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Caros colegas,  
 

ADIAMENTO DE AFRECON 
 

Lamento informá-lo que PSI é forçado a adiar AFRECON. 
 
Temos sido notificado de que o Ministério da Saúde em Botswana está  se recusar a emissão de vistos, mesmo para cidadãos de 
países que foram afetados por casos individuais importados da Doença do Vírus de Ebola (EVD). Enquanto estamos firmemente 
convencidos de que todas as recomendações da OMS devem ser respeitados e implementados, discordamos dessa decisão que 
cai além precaução razoável. No entanto, é óbvio que não se pode considerar a realização de uma Conferência Regional em 
circunstâncias em que filiados de certos países da região, serão excluídos. 
 
Em consulta com o Vice-Presidente Regional, Peters Adeyemi, e do Secretário Regional, David Dorkenoo, tenho, portanto, decidido 
adiar o AFRECON e Reuniões Afins, que estavam para ter lugar em Gaberone, Botswana, de 25 a 28 de novembro de 2014.  
Gostaria de agradecer aos afiliados anfitriões  para o seu empenho e investimento nos últimos meses na preparação para esses 
eventos e pedir a sua compreensão nestas circunstâncias excepcionais.  
 
No momento, não estamos em condições de propor uma data de substituição, uma vez que dependerá da nova decisão do governo 
de Botswana. Em toda a probabilidade, seria em 2015. Receberam  informações sobre as novas datas o mais rápido possível. 
Também podem consultar o site do PSI regularmente para qualquer atualizações: www.world-psi.org   
 
No entanto, os membros do AFREC em breve receberá um convite para uma reunião que, nesta fase, também é necessário para 
avaliar a situação e remarcar a AFRECON.  
 
Os participantes que já tinham começado os procedimentos de visto devem contactar o seu Secretário Sub-regional sobre 
quaisquer despesas relacionadas. Os participantes que já compraram seus bilhetes aéreos deverão contactar o seu agente de 
viagens com urgência para cancelá-las e solicitar o respectivo reembolso.  
 
Esta foi uma decisão muito difícil de fazer, mas inevitável, e agradeço antecipadamente pela sua compreensão.  
 
Melhores cumprimentos, 

 

 
 

Rosa Pavanelli 
PSI secretária-geral 
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