BIO HABANA 2022
CIÊNCIA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

PALÁCIO DE CONVENÇÕES DE HAVANA, CUBA

DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022

Entre os dias 25 e 29 de abril próximo o Palácio de Convenções de La Habana
será sede do Congresso BioHabana 2022, convocado pelo Grupo das
Indústrias Biotecnológica e Farmacêutica da ilha (BioCubaFarma) como uma
oportunidade para construir alianças que permitam um maior impacto na
saúde pública.
O encontro, destinado à comunidade científica e empresarial do mundo, tem
como objetivo principal realizar um exercício de tradução de Ciências da Vida
em Desenvolvimento de Negócios, num novo contexto científico, de gestão
da inovação, e da saúde em nível mundial.
Segundo um comunicado de BioCubaFarma, o Congresso será um espaço
único, por seu conteúdo e o momento em que se realiza (devido à pandemia
da COVID-19), daí que possibilite um amplo debate a respeito das
experiências e resultados de seus participantes.
Entre as temáticas que abordar-se-ão está precisamente a pandemia da
COVID-19, e apresentar-se-á a estratégia seguida pelo Ministério de Saúde
Pública e o governo cubano, baseada na ciência.
Os investigadores, especialistas e autoridades do setor, poderão explicar as
estratégias terapêuticas e de controlo da epidemia em seus respetivos países
e regiões, bem como as propostas de manejo da infeção por coronavírus uma
vez passa à normalidade ou endemicidade.
No evento também falar-se-á da tecnologia médica, a indústria 4.0, da
inflamação crónica e o envelhecimento, e inclusive estará presente a
biotecnologia agropecuária.

Criar-se-á um espaço para discutir e aprofundar os resultados mais
inovadores para o uso da biotecnologia como uma poderosa ferramenta em
função do cuidado do meio ambiente, incrementar a disponibilidade de
alimento e avançar no propósito de uma sozinha saúde.
A respeito das doenças do cérebro debater-se-á igualmente em BioHabana
2022, ocasião em que abordar-se-ão as potencialidades de BioCubaFarma
para o desenvolvimento neuro tecnológico e sua introdução social.
A imunoterapia do cancro terá seu espaço mediante a apresentação dos
lucros clínicos recentes depois do uso de anticorpos que bloqueiam pontos
de controlo imunitário e as terapias de transferência adotiva de células T.
Estas terapias têm o potencial de induzir respostas duradouras em múltiplos
tumores sólidos e hematológicos e, portanto, têm transformado os
algoritmos de tratamento para numerosos tipos de neoplasias malignas.
Os bioprocessos e espaço de desenho será outro dos temas de BioHabana
2022 onde seus organizadores se propõem partilhar experiências e forjar
colaborações estratégicas no campo do desenvolvimento e a produção de
biológicos.
A inovação em novos modelos de negócio para os sectores de alta tecnologia
abordar-se-á igualmente, e o Congresso será uma plataforma de intercâmbio
para mostrar/identificar ativos bio farmacêuticos cubanos com potencial
competitivo para aceder a mercados globais.
BioHabana 2022 contempla a organização de simpósios com conferências
magistrais e oficinas para a apresentação dos trabalhos em cartazes e/ou
comunicações orais.

Garanta o lugar neste Evento, com a Planeta Estável.
Veja abaixo as soluções disponíveis:

Opção 1.

Pacote turístico do Recetivo Oficial
Inclui:
Transfer coletivo de chegada desde o aeroporto de Havana/hotel selecionado em
Havana
08 dias / 07 noites de alojamento com Pequeno Almoço, no hotel selecionado
Transfers desde o hotel selecionado à sede do evento e às visitas incluídas no
programa oficial.
Transfer coletivo de saída: desde o hotel selecionado em Havana /aeroporto de
Havana.
Assistência por parte do recetivo oficial
Seguro de viagem
Impostos e IVA

Não inclui:
Passagem aérea (consulte-nos as melhores tarifas disponíveis nas datas
pretendidas para a sua viagem).
Inscrição no evento
Visto turístico obrigatório de entrada em Cuba: 29 €
Qualquer outro serviço que não esteja devidamente detalhado e especificado como
incluído dentro do programa.

Preços DESDE, em EUROS por pessoa:
HOTÉIS

Quarto Duplo std

Quarto Individual std

Hotel Meliá Habana (5*)

995,00

1356,00

Hotel Memories Miramar (4*)

867,00

980,00

Hotel Valentin Quinta Avenida (4*)

705,00

942,00

Hotel Palco (4*) (SEDE)

867,00

980,00

Sujeito a confirmação, às condições e às disponibilidades no momento da
reserva.

Opção 2.

HOTEL PALCO (4*) (SEDE DO EVENTO)
PALCO é o hotel sede de todos os congressos e eventos que decorrem no
Palácio de Convenções de Havana. Os seus hóspedes poderão desfrutar do
conforto dos seus quartos, facilidades e serviços rodeado de um ambiente
tranquilo e agradável. O Hotel liga as salas de conferências do Palácio em
minutos.
Preços DESDE, em EUROS por pessoa:
Inclui:
Transfer de chegada desde o aeroporto Havana/hotel Palco (4*)
Alojamento conforme quantidade de noites selecionadas com Pequeno-almoço
Transfer coletivo de saída: desde o hotel Palco /aeroporto de Havana.
Assistência
Seguro de viagem
Impostos e IVA

HOTEL PALCO (4*)
Tipo de Quarto

EUROS
STANDARD

STANDARD

Duração / Ocupação

DUPLO

INDIVIDUAL

3 Dias / 2 Noites

147,00

175,00

4 Dias / 3 Noites

194,00

235,00

5 Dias / 4 Noites

240,00

294,00

6 Dias / 5 Noites

286,00

354,00

7 Dias / 6 Noites

334,00

414,00

8 Dias / 7 Noites

379,00

473,00

9 Dias / 8 Noites

425,00

533,00

Não inclui:
Passagem aérea (consulte-nos as melhores tarifas disponíveis nas datas
pretendidas para a sua viagem).
Inscrição no evento
Visto turístico obrigatório de entrada em Cuba: 29 €
Qualquer outro serviço que não esteja devidamente detalhado e especificado como
incluído dentro do programa.

Sujeito a confirmação, às condições e às disponibilidades no momento da
reserva.

HOTEL PALCO (4*)
Tipo de Quarto

EUROS
JUNIOR

JUNIOR

Duração / Ocupação

DUPLO

INDIVIDUAL

3 Dias / 2 Noites

227,00

254,00

4 Dias / 3 Noites

313,00

353,00

5 Dias / 4 Noites

398,00

452,00

6 Dias / 5 Noites

483,00

550,00

7 Dias / 6 Noites

569,00

650,00

8 Dias / 7 Noites

654,00

749,00

9 Dias / 8 Noites

740,00

848,00

Não inclui:
Passagem aérea (consulte-nos as melhores tarifas disponíveis nas datas
pretendidas para a sua viagem).
Inscrição no evento
Visto turístico obrigatório de entrada em Cuba: 29 €
Qualquer outro serviço que não esteja devidamente detalhado e especificado como
incluído dentro do programa.

Sujeito a confirmação, às condições e às disponibilidades no momento da
reserva.

Combine o evento com outros destinos cubanos!

