Aquicultura Sustentável – Alimentando a África
AQUACULTURE AFRICA 2020
Alexandria, Egito • 28 Nov. – 1º Dez.

Primeira Conferência Internacional Anual e Exposição Comercial
do Capítulo Africano da Sociedade Mundial de Aquicultura (AFRAQ2020)
O Egito é o maior produtor de aquicultura do continente. Especialistas da aquicultura
local e internacional irão convergir para o evento na bela cidade de Alexandria, o
orgulho do Mediterrâneo.

Organizado por

Gold Sponsor Patrociandor do Capítulo
e Gold Sponsor da AFRAQ 2020

Silver Sponsor

Patrocinador da Conferência: Egyptian
Aquaculture Society (EgAS)

Patrocinadores Principais da WAS

Local da Conferência

O evento será realizado na famosa Biblioteca
Alexandrina, uma das atrações turísticas e culturais
mais fascinantes do mundo. A conferência será uma
excelente oportunidade para pesquisadores de
aquicultura, profissionais, tomadores de decisão e
demais interessados se encontrarem, interagirem
e discutirem todos os aspectos da aquicultura na
África. Expositores de todo o mundo devem exibir
seus produtos no incrível Centro de Exposições.
Visitas às mais famosas atrações turísticas do
Egito estão sendo organizadas, assim com visitas
especiais a fazendas de peixes, fábricas de ração
e instalações de pesquisa locais. Certifique-se de
reservar um tempo em sua agenda para este evento
científico, empresarial e social exclusivo.

Programa Temático do AFRAQ2020

O programa técnico do AFRAQ2020 terá como
objetivo cobrir questões sobre desenvolvimento,
incluindo as pesquisas mais recentes sobre
a aquicultura na África. As sessões temáticas
plenárias e sessões técnicas paralelas incluirão
apresentações orais e em pôsteres. O AFRAQ2020
também terá uma exposição comercial
internacional, fóruns da indústria, sessões e
atividades para estudantes, oficinas satélites (e
sessões de treinamento) e várias reuniões/fóruns
sobre o desenvolvimento da aquicultura no Egito
e na África. O tema deste evento inaugural será
“Aquicultura Sustentável – Alimentando a África”.

Exemplos de temas abordados: (Esta é uma lista inicial, sujeita a alteração)
• Alimentação, Nutrição e Fisiologia

• Desenvolvimento de Recursos Humanos

• Genética e Reprodução

• Investimento em Aquicultura

• Saúde de Animais Aquáticos

• Engenharia de Aquicultura

• Biotecnologias e Nanotecnologias na Aquicultura

• Aquicultura em Água Doce

• Gestão Ambiental

• Aquicultura em Água Salobra

• Sustentabilidade, Meios de subsistência e Segurança Nutricional

• Aquicultura Marinha

• Processamento e Valor Agregado

• Aquicultura Ornamental

• Qualidade e Segurança dos Alimentos

• Sistemas e Práticas Inovadoras

• Economia, Estudos de Mercado, Comércio e Políticas

• Produção de Alevinos

Sessões especiais relevantes para o desenvolvimento da aquicultura na África serão propostas
e anunciadas oportunamente

Informações detalhadas para a submissão on-line de resumos (incluindo orientações
para preparação e um exemplo de resumo) estarão disponíveis em breve em:

www.was.org

SUBMISSÃO DE RESUMOS – Data limite: 01 de setembro de 2020
AFRAQ2020 encoraja a submissão de apresentações de alta qualidade na forma oral ou em pôster.
Recomendamos fortemente que os autores considerem apresentações em pôsteres, pois a sessão de
pôster constituirá parte integrante do programa. Resumos submetidos como “somente apresentação
oral” podem não ser aceitos dessa forma devido ao limitado número de horários disponíveis.
Apresentações em inglês são encorajadas, porém são duas as línguas oficiais aceitas no evento (inglês
e francês). Apresentações em Power Point – diapositivos – como descrito acima – Inglês fortemente
encorajado. Apresentações orais: apenas nas duas línguas oficiais. Para a conferência, os resumos
devem ser apresentados em inglês ou francês. Título na mesma língua que a apresentação.
Cada apresentação oral terá um tempo máximo de 20 minutos, sendo 15 minutos para a apresentação
e 5 minutos para as perguntas. Autores de estudos envolvendo produtos e formulações de
propriedade exclusiva deverão apresentar essas informações em fóruns de trabalho (workshops) ou na
exposição comercial. Apresentações orais somente serão permitidas em Power Point. Projetor de slides,
retroprojetor e projetor de vídeos não estarão disponíveis ou permitidos.
Todos os apresentadores deverão pagar sua própria inscrição no congresso, acomodação e despesas
de viagem. AFRAQ2020 não poderá subsidiar taxas de inscrição e despesas de viagem e hospedagem.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DOS RESUMOS
Formato de resumo estendido – Favor seguir o exemplo.
1. TÍTULO DO RESUMO: O título deve ser impresso em LETRAS MAIÚSCULAS, com exceção dos nomes
científicos, que devem ser escritos em letras Maiúsculas/
minúsculas e em itálico. Nomes científicos não devem ser
precedidos e sucedidos por vírgulas, parênteses ou qualquer
outra marca.
2.		AUTOR(ES): O primeiro nome deve ser do autor que fará a
apresentação. Use * após o autor que fará a apresentação. Digite
em Maiúsculas/minúsculas.
3. ENDEREÇO E E-MAIL: Digite apenas a instituição, endereço e
e-mail do autor que fará a apresentação. Digite em Maiúsculas/
minúsculas.
4. COMPRIMENTO MÁXIMO: Uma página.
5. TAMANHO DA PÁGINA: Papel A4 padrão 210mm x 297mm
(retrato)
6. MARGENS: 25mm em todas as margens (direita, esquerda, acima
e abaixo)
7. ESPAÇAMENTO: Simples
8. PARÁGRAFOS: Parágrafos devem ser separados por uma linha em
branco e não devem ser tabulados.
9. FONTES: Fontes dos caracteres devem ser tipo 12 pontos.
10. FIGURAS & TABELAS: Figuras e tabelas são altamente recomendadas. Devem ser reduzidas para se
adequarem ao tamanho do resumo em uma página e devem ser claramente legíveis no tamanho reduzido,
impressas apenas em preto. As figuras e tabelas reduzidas devem ser incluídas no resumo no formato de
câmera.
11. UNIDADES DE MEDIDA: Use unidades do sistema métrico. Quando necessário, equivalentes ingleses podem
ser indicados entre parênteses.

FAVOR SUBMETER SEU RESUMO ONLINE
Submeta o resumo pela internet no sítio Web da conferência: www.was.org
Siga completamente as instruções para a submissão online.
Se você não puder submeter o resumo online, contate o gestor da conferência que lhe indicará
método alternativo para submissão: worldaqua@was.org ou Fax: +1-760-751-5003

AFRAQ2020

Endereço para pagamento
internacional em USD:
Conference Manager
P.O. Box 2302
Valley Center, CA 92082 USA
Tel: +1 760 751 5005
Fax: +1 760 751 5003
E-mail: worldaqua@was.org

28 Novembro - 1o Dezembro
Registre online em: www.was.org

Prefere-se inscrição online pelo sítio www.was.org OU fax ou correio com formulário preenchido em ambos os lados
e com pagamento. Use um formulário por pessoa.
IMPRIMA OU ESCREVA CLARAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INFORMAÇÕES PARA O CRACHÁ: (o que deseja que conste em seu crachá - Sem títulos, por favor)
Primeiro nome
Empresa ou Instituição

SOBRENOME (NOME DE FAMÍLIA)
(Limited to 40 letter and spaces)

Cidade

Estado/Província

INFORMAÇÃO DE CONTATO :

País

Email

Endereço postal

(por favor, inclua endereço de e-mail)

Cidade		

Estado / Prov.

Fone

Código Postal

Pais

Fax
(Inclua país e código postal da cidade)

TTítulo: (circule um

Dr.

Sr.

Sra.

Srta.

(Inclua país e código postal da cidade)

TAXAS DE INSCRIÇÃO: Para receber tarifas reduzidas, este formulário e o pagamento devem ser recebidos na data indicada.
Consulte o folheto para descobrir o que está incluído na taxa de inscrição.

TIPO DE INCRIÇÃO

Inscrição até
Nov. 1, 2020

CONFERÊNCIA & EXPOSIÇÃO

Inscrição após
Nov. 1, 2020

Para receber os descontos listados abaixo, esse formulário e pagamento devem ser recebidos nas datas acima

NACIONALIDADES AFRICANAS
TAXA PARA MEMBRO*
TAXA PARA MEMBRO ESTUDANTES*

US$ 325
US$ 165

US$ 490
US$ 195

Taxa para não-membro
Taxa para estudante não-membro

US$ 425
US$ 215

US$ 590
US$ 255

US$ 395
US$ 165

US$ 490
US$ 135

US$ 495

US$ 590

US$ 215

US$ 255

* Para admissão na tarifa
de Membro você deve
completar a seção
“Adesão à Associação”
no verso deste
formulário.
Acesso à Exposição
Comercial está incluso
na Taxa de Inscrição da
Conferência.

Você pode aderir à WAS no verso deste formulário e se
beneficiar das tarifas reduzidas.

NON-RNACIONALIDADES AFRICANAS
TAXA PARA MEMBRO*
TAXA PARA MEMBRO ESTUDANTES*
Taxa para não-membro
Taxa para estudante não-membro

TAXAS DE INSCRIÇAO

US$

Você pode aderir à WAS no verso deste formulário e se beneficias das

(Acesso à Exposição Comercial está incluso na Taxa de Inscrição da Conferência.)

ENTRADA PARA A EXPOSIÇÃO

Válido para 3 dias de acesso somente à exposição – 28 de Novembro a 1º de Dezembro de 2020

US$ 30

TOTAL ENTRADA PARA A EXPOSICAO

US$

TOTAL VISITAS INDÚSTRIAS US$

VISITAS ÀS INDÚSTRIAS – Detalhes a ser anunciados

TAXA DE ADESÃO – Indique o valor da Taxa de Adesão no verso deste formulário, se aplicável. TOTAL TAXA DE ADESÃO US$
Não poste ou encaminhe por fax essa inscrição após 1o de novembro de 2020. Depois de 8 de outubro
traga esse formulário com você para registrar no local da Exposição.
Por favor, indique esse valor na linha “Taxa de Adesão” na seção do verso deste formulário.

➜ MONTANTE TOTAL US$

Confirmação da Inscrição e Recibo serão enviados por e-mail após processamento.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO: Cancelamento da inscrição deve ser recebido – por escrito – antes de 1º de Novembro de 2020, impreterivelmente. Reembolso está sujeito a
cobrança de 20% de taxa de administração. O reembolso será efetuado depois da conferência. Não haverá reembolso para cancelamento realizado após 1o de novembro de
2020 ou por não comparecimento. Após 1o de novembro de 2020, não haverá reembolso para emergências profissionais e pessoais, cancelamento de voos, vistos negados,
intempéries ou outras emergências de viagem. As taxas de adesão não são reembolsáveis.

METODO DE PAGAMENTO: Todas as taxas devem ser pagas em nome do AFRAQ2020.
Cheque #

Visa

Mastercard

American Express

Para detalhes bancários, contate-nos.
Discover

Diners Club

Cartão # ___________________________________________________ Data de Validade __________ Cod. Segurança ________
Nome no cartão __________________________________ Data____________ Assinatura_________________________________
Endereço de cobrança do cartão _______________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO - VERSO DO FORMULÁRIO
Nome
ADESÃO À ASSOCIAÇÃO: Por favor, preencha todos os quadros das associações que você pertence.
Membros de qualquer uma dessas associações se qualificam para a Taxa de Membro * para a Inscrição.
Você pode se associar a essas associações em qualquer tempo antes de se inscrever para o evento e se
qualificar para a Taxa de Membro.
MEMBRO DE :

❑ WAS

❑ USAS

❑ APC

❑ Korean

❑ LACC

❑ WAS AC

ASSOCIAÇÕES
AFILIADAS:

❑ Capítulo Africano da WAS
❑ Aquabio
❑ Aquaculture Association of Canada
❑ Aquaculture Association of South Africa
❑ Aquaculture Without Frontiers
❑ Asian Fisheries Society
❑ China Society of Fisheries
❑ Egyptian Aquaculture Society
❑ European Aquaculture Society 		
❑ Global Aquaculture Alliance
❑ IAFI The International Association of Seafood Professionals

ADESÃO PARA AFILIAÇÃO À WAS

❑ Indonesian Aquaculture Society
❑ Korean Aquaculture Society
❑ Korean Society of Fisheris and Sciences (KOSFAS)
❑ Malaysian Fisheries Society
❑ Sociedad Brasileira de Acuicultura
❑ Society of Aquaculture Professionals (India)
❑ South African Aquaculture Society
❑ Spanish Aquaculture Association (SEA)

❑ NOVA APLICAÇÃO

❑ RENOVAÇÃO

ADESÃO PARA AFILIAÇÃO À WORLD AQUACULTURE SOCIETY (WAS)

www.was.org

Para detalhes sobre os diferentes tipos de adesão e opções, por favor contate o escritório da WAS por telefone ou e-mail:

Tel: +1-225-578-3137

Fax: +1-225-578-3493

Email: judya@was.org

CATEGORIA DE ADESÃO: (indique apenas um)

OPÇÕES DE CAPÍTULOS:

❑ Individuel (JWAS Impresso) (USD 110/ano) Aplica-se a apenas um indivíduo

Um capítulo está incluído nas taxas
de adesão. Marque o capítulo de sua
escolha.

❑ Individuel (Acesso eletrônico) (USD 45/ano) Aplica-se a apenas um indivíduo

❑ Afrique

❑ Étudiant (JWAS Eletrônico) (USD 45/ano) (Requer-se cópia da ID estudante ou assinatura

❑ Ásia-Pacífico

❑ Individuel (JWAS Eletrônico) (USD 65/ano) Aplica-se a apenas um indivíduo

do Professor)

❑ Coréi

❑ Étudiant (JWAS Impresso) (USD 90/ano) (Requer-se cópia da ID estudante ou assinatura
do Professor)

❑ Soutien (JWAS Eletrônico) (USD 105/ano) Aplica-se a um indivíduo de uma companhia
❑ Soutien (JWAS version papier) (USD 150/an) Pour une personne physique d’une entreprise
❑ Entreprise (JWAS Eletrônico) (USD 255/ano) Permite que todos os empregados de uma
companhia atendam ao evento com a Taxa de Membro

❑ Latino-americano e Caribenho
❑ Estados Unidos (USAS)
❑ Nenhum (deduz-se USD 5)
Você pode adicionar capítulos extras
por USD 5.

❑ Entreprise (JWAS Impresso) (USD 300/ano) Permite que todos os empregados de uma
companhia atendam ao evento com a Taxa de Membro

❑ Vitalício (apenas JWAS Eletrônico) (USD 1000 sem capítulo) Aplica-se a apenas um indivíduo

Montante total para adesão à WAS
As taxas de adesão não são reembolsáveis.

USD_______________

Por favor, indique esse valor na linha “Taxa de Adesão” na seção do verso deste formulário

Para adesão em outras associações, por favor entre em contato direto com eles.
Se precisar de um número de telefone, contate o gestor da conferência (+1-760-751-5005).

Envolvimento com as indústrias

Os eventos Aquaculture África são todos sobre
comunicação com o setor. O AFRAQ2020 sediará uma
exposição comercial internacional, onde empresas
Egípcias e internacionais apresentarão suas mais
recentes tecnologias, produtos e serviços. Estandes
Padrão e Esquina estarão disponíveis, sendo cada
estande de 6m2 (2x3m) com paredes, carpete, uma
mesa com duas cadeiras, holofotes, uma tomada
elétrica, sinal de identificação de fachada e dois passes
gratuitos para a conferência.
Podemos oferecer pontos de encontro para
associações das indústrias, reuniões/painéis para
as indústrias ou reuniões negocio-a-negócio (B2B),
plataformas para workshops satélites voltados à
aquicultura africana e outros eventos. As reuniões/
painéis para as indústrias serão realizadas em torno
da exposição comercial. Também serão organizadas
visitas técnicas.

Integração para estudantes

Serão organizados fóruns e eventos especiais para
promoção de rede-de-trabalho e troca de ideias aos
estudantes participantes do AFRAQ2020. Os fóruns/
eventos terão um programa dedicado especialmente
aos estudantes, incluindo uma recepção social especial
a esse público. Os estudantes recebem todos os
benefícios contidos na taxa de inscrição regular, além
da recepção para estudantes. Para se qualificar para a
tarifa de estudante é necessária uma cópia da sua ID
de estudante.

AFRAQ2020
Programa Preliminar
Sábado, 28 de Novembro de 2020

Abertura das Inscrições
& Instalação da Exposição
Comercial
Visitas às fazendas/indústrias

1200 - 1700

Domingo, 29 de Novembro de 2020

Abertura das Inscrições
Boas-vindas & Premiações
Sessões Plenárias
Cerimônia de Abertura
Abertura oficial da Exposição
Comercial
Intervalo
Exposição
Sessões
Almoço
Sessões
Intervalo
Sessões
Pôsteres
Recepção dos
Estudantes/Workshop

0730 - 1700
0900 - 0920
0920 – 1020
1020 – 1040
1040
1040 - 1100
1000 - 1800
1100 - 1220
1220 - 1320
1320 - 1540
1540 - 1600
1600 - 1740
1030 - 1800
1900 - 2100

Segunda-feira, de Novembro de 2020

A TAXA DE INSCRIÇÃO NA
CONFERÊNCIA INCLUI:
• Admissão em todas as sessões (incluindo
recepção), seminários e exposição comercial.
• A bolsa da conferência contendo o programa e
diretório de expositores
• Pausas para refresco (almoço incluído)
• Aplicativo para acesso aos resumos (livro
deresumos não será impresso)
• Para se qualificar para a tarifa de membro,
você deve ser um membro quite com a WAS
• Passe apenas para a exposição - Válido para
todo o período: 30 USD

Abertura das Inscrições
Sessões
Intervalo
Exposição
Sessões
Almoço
Sessões
Intervalo
Sessões
Pôsteres

0730 - 1700
0900 - 1020
1020 - 1040
1000 - 1800
1040 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1540
1540 - 1600
1600 - 1740
1030 - 1800

Terça-feira, 1o de Dezembro de 2020

Abertura das Inscrições
Sessões
Intervalo
Exposição
Sessões
Almoço
Sessões
Intervalo
Sessões
Pôsteres
Encerramento da Exposição

0800 - 1500
0900 - 1020
1020 - 1040
1000 - 1600
1040 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1540
1540 - 1600
1600 - 1740
1030 - 1600
1600 – 1900

AFRAQ2020 Comitê Diretor e Comitê Nacional de Organização
AAFRAQ2020 Presidentes da Conferência:
• Presidente do Capítulo Africano da WAS & Vice-Presidente da Sociedade Egípcia de Aquicultura, EGITO
– Dr. Sherif Sadek
• Presidente da Autoridade Geral de Desenvolvimento de Recursos Pesqueiros (GAFRD), EGITO
– Prof. Khaled El-Sayed
AFRAQ2020 Comitê Diretor (CD):
• Presidente do CD e Prof. Emérito de Reprodução e Genética de Peixes, Laboratório Central de Pesquisa em
Aquicultura (CLAR), EGITO - Dr. Hussein Elghobashy
• Diretor do País do Worldfish (Egito e Nigéria), EGITO – Dr. Harrison Charo Karisa
• Diretor Geral: Laboratório Central de Pesquisa em Aquicultura (CLAR), EGITO – Prof. Ayman Ammar
• Professor da Universidade de Alexandria, EGITO - Prof. Abdel Fatah El Sayed
• Professor Associado do Instituto Nacional de Pesca e Oceanografia (NIOF), EGITO - Dr. Eman Mamdouh
• Presidente da Cooperativa da União Egípcia de Pescadores, EGITO - Mr. Mohamed El-Feky
• Coordenador do Programa de Desenvolvimento da Aquicultura de Zâmbia (ZAEDP), ZÂMBIA
– Dr. Alexander Shula Kefi
• Secretário do Capítulo Africano da WAS , ÁFRICA DO SUL – Mr. Blessing Mapfumo
AFRAQ2020 Comitê Nacional de Organização (CNO):
• Prof. Abdel-Hamid Eed (Presidente do CNO), Universidade do Canal de Suez
• Dr. Ghada Shalaby, Departamento de Relações Internacionais (GAFRD)
• Mr. Khaled El-Agroudi, Departamento Relações Públicas (GAFRD)
• Dr. Amr Moneer Helal, Instituto Nacional de Pesca e Oceanografia (NIOF)
• Prof. Nevine Abou Shabana, Instituto Nacional de Pesca e Oceanografia (NIOF)
• Prof. Ahmed Barrania, Cooperativa da União Egípcia de Pescadores (EUFC)
• Eng. Aymen Rostom, Skretting, Egito
• Eng. Hussein Mansour, Aller-Aqua, Egito
• Ms. Sara Osama, Coordenador de Estudantes da Universidade de Alexandria
AFRAQ2020 Co-Presidentes de Programa:
• Prof. Salah Moselhy, Universidade do Canal de Suez, EGITO
• Prof. Peter Britz, Universidade de Rhodes, ÁFRICA DO SUL
• Dr. Jean-Michel Mortillaro, CIRAD, MADAGASCAR

Localização – Alexandria

Aquicultura Africa (AFRAQ2020) será realizada na Bibliotheca Alexandrina de Alexandria, no Egito.
Para mais informações sobre a Bibliotheca Alexandrina, visite www.bibalex.org
Para mais informações sobre a cidade de Alexandria, visite
www.touregypt.net/alexandria/touregypt.net/alexandria/

Contatos AFRAQ2020

Para obter mais informações, entre em contato com a equipe de gerenciamento da conferência
AFRAQ2020 ou visite nosso site www.was.org

Gestão da Conferência
Endereço Postal:
PO Box 2302
Valley Center, CA 92082 USA
Tel: +1-760-751-5005
Fax: +1-760-751-5003
E-mail: worldaqua@was.org
Web: www.was.org

Exposição Comercial
e Patrocínios
Email: mario@marevent.com    
Web: www.marevent.com

Capítulo Africano da
Sociedade Mundial de
Aquicultura (WAS-AC)
C/O AUDA-NEPAD Agency
230, 15th Road
Midrand • South Africa
Phone: +27766318729
africanchapter@was.org

