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Assinatura All Access inclui o Congresso LASA2023

Queridos colegas

Recebam uma cordial saudação

Esta mensagem é para lembrá-lo que, se você deseja participar do Congresso LASA2023 em 
Vancouver, você deve pagar a taxa All Access na LASA antes de expirarem seus períodos, mas 
sobretudo para explicar os benefícios do modelo All Access.

Este modelo foi fruto de muitos esforços da Secretaria e do Conselho Executivo, e seu objetivo é 
favorecer os associados em geral, e em especial aqueles que desejam continuar pertencentes à LASA 
mas viram seu apoio institucional e renda salarial diminuir devido a graves desequilíbrios que suas 
instituições e/ou países vêm experimentando.

Em que consiste o modelo All Access? 

Este ano, a LASA desenvolveu um modelo de pagamento único que inclui taxas de adesão e registro 
no Congresso. Graças a esta nova modalidade, é possível que todos os nossos associados reduzam 
os custos de pertencer à LASA e participar do congresso anual pagando menos do que nos anos 
anteriores. No passado, a associação à LASA e o registro no Congresso eram benefícios separados e 
tinham que ser pagos separadamente.

Como esta tarifa única nos beneficia? 

Os mais beneficiados são os estudantes e profissionais não afiliados. Uma única taxa anual de $ 50 e  
$ 125, respectivamente, foi definida para estes, com direito a usufruir de todos os benefícios da LASA.

Em segundo lugar vêm os afiliados que residem na América Latina, já que todos os países da região 
foram transferidos para a categoria 2, países de baixa renda, retirando muitos deles de posições 
em que antes pagavam mais pela adesão ou registro. Aqui haverá algumas diferenças entre eles, 
que dependem do seu salário anual. As vendas aqui, embora flutuem, também são importantes. 
Os afiliados de instituições consideradas na categoria 1, em função do seu nível salarial, ficaram 
com taxas inferiores às dos anos anteriores. Estudantes desses países pagarão US$ 75, também um 
desconto substancial em relação ao passado, quando pagavam US$ 225. Todos os membros agora se 
beneficiam de descontos em comparação com o que pagavam em anos anteriores.

Alguns criticam que seja feito um único pagamento porque, se for o caso de sua proposta de painel 
ou apresentação não ser aceita, por que pagar a inscrição no Congresso? Neste caso, lembramos que 
o Congresso é híbrido e, portanto, você pode participar como ouvinte à distância, e se quiser ir e fazer 
parte do público, também presencialmente.
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Colegas, sabemos que para muitos talvez essas tarifas ainda sejam caras ou que tenham suas dúvidas 
sobre seus benefícios. Como uma associação profissional sem fins lucrativos cuja renda depende 
em grande parte das taxas pagas por seus membros, precisamos encontrar um modelo que possa 
equilibrar as possibilidades econômicas de seus membros e a sustentabilidade da associação. Este 
ano testamos este modelo, e quando o evento terminar, informaremos seus resultados. Não temos 
certeza de que será sustentável ao longo do tempo.

Receba uma cordial saudação, e não se esqueça de verificar seus e-mails e portais onde estaremos 
circulando informações relevantes e atraentes sobre as atividades preparatórias para nosso próximo 
encontro em Vancouver.
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