COMUNICADO
Caros associados da Lisbon Model International Debate Association,
É com profunda tristeza que venho por este meio informar a suspensão provisória de parte* dos
projetos da LisboMUN Association previstos para os meses de março e abril de 2020, por conta da
propagação do vírus COVID-19.
A recente crise de saúde pública que preocupa o mundo, não poupou nossos projetos que buscam,
por natureza, a reunião de participantes de diversos países. Essa decisão foi tomada levando em
consideração o nosso compromisso com a saúde e bem-estar de todos envolvidos, e de forma a
acatar também com as orientações dos órgãos de saúde internacionais e nacionais, para além dos
comunicados emitidos pela Universidade de Lisboa e pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, onde muitos destes eventos teriam lugar.
Ao longo dos próximos meses, a nossa equipa estará a acompanhar o desenvolvimento da
epidemia e os eventos afetados serão realizados assim que se demonstre seguro para todos os
envolvidos.
Reconheço todo o empenho investido pelos nossos participantes nos diversos projetos, assim como
o incansável trabalho da nossa equipa em cuidadosamente planeá-los ao longo de meses de
trabalho. São infelizmente muitas as expectativas frustradas por não podermos prosseguir com o
nosso plano de atividades da forma que idealizamos.
É com especial angustia que comunico que dentre os projetos adiados se encontra a segunda
edição da Conferência Internacional “LISBOMUN 2020”. Este que é o nosso principal projeto do ano
letivo envolve 14 chairs e a preparação por meses dos 250 delegados. Saber que muitas dessas
pessoas não poderão participar
da experiência única com a qual sonhamos todos por tanto tempo, faz essa decisão ser ainda mais
custosa.
Já no fim do meu mandato como Presidente, meu único arrependimento é saber que não estarei
aqui para assistir à concretização de diversos projetos que se tornaram, ao longo dos últimos anos,
parte da minha vida. Mais ainda, saber que talvez nunca tenha de verdade "a minha última
conferência de MUN”.
Não obstante, sigo, assim como toda a equipa da LisboMUN, trabalhando ativamente para que
nossa programação seja retomada. Até lá, continuaremos a promover a cultura de MUN em
Portugal de todas as formas que estejam ao nosso alcance.

*Os eventos: “Workshop & Mock Debate” e “Talk sobre profissões internacionais” estão
suspensos, assim como a Conferência Internacional “LISBOMUN 2020”.
O evento UAL MUN, que terá lugar na Universidade Autonóma de Lisboa, entre os
dias 17 e 18 de março, continuará a ser realizado.
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