Convite Patrocínios e apoios
Sob o Tema Química Alimentar, Indústria e Inovação

Organização: Manuel Rui Alves e Manuela Vaz Velho (ESTG/IPVC)

A Sociedade Portuguesa de Química e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo têm o prazer de convidar a vossa
empresa a fazer parte do 14º Encontro de Química dos Alimentos cujo tema central é: Química Alimentar, Indústria
e Inovação.
Este fórum bienal, que vai já na sua 14ª edição, é o acontecimento Nacional mais importante na apresentação dos
resultados da investigação na área dos Alimentos, dos diversos grupos Nacionais, mas também internacionais, desde
as Universidades, Politécnicos, Laboratórios de Estado e afins, mas também dos grupos de R&D&I das empresas. Este
ano, vai realizar-se entre 6 e 9 novembro de 2018, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESTG) e conta com
a participação, já confirmada, de conhecidos investigadores nacionais e internacionais. Consultar programa em:

http://xiveqa.eventos.chemistry.pt/
Nesta 14ª edição vamos focar o Encontro na interação entre academia, a indústria e a formação. São esperados mais
de 100 participantes e os trabalhos decorrerão em 4 dias.
O setor alimentar é um dos sectores mais dinâmicos da economia, é a primeira indústria de transformação tanto em
Portugal como na Europa, e este evento será um momento privilegiado para estreitar relações entre as várias empresas
e investigadores do sector. Haverá também espaço para as empresas e estudantes estabelecerem os primeiros
contactos que poderão conduzir a colaborações futuras.
Gostaríamos, pois, de poder contar com a participação activa da vossa empresa no 14º EQA.
A participação pode ser feita através de um patrocínio clássico, divulgando a vossa marca e os vossos produtos. A
presença é também bem-vinda, com um espaço de divulgação dos produtos, potenciando parcerias com
investigadores, universidades ou outras empresas.
P’la Organização
Manuel Rui Alves e Manuela Vaz Velho
Informações dos patrocínios:

Local para montagem do material – (com número limitado, atribuídos por ordem de reserva)
Espaços de 1,5x1,5m, para colocarem um balcão/mesa de apoio e uma cadeira, onde poderão colocar material de
divulgação e oferecer produtos da empresa.

Patrocínio – 300 €
Benefícios:
- Inserção do logótipo do patrocinador na página de entrada do Website do 14º EQA
- Inserção do logótipo do patrocinador no livro de resumos do 14º EQA
- Inserção do logótipo do patrocinador no material de divulgação geral

Patrocínio – 500 €
Benefícios:
- Todos os Benefícios do patrocínio anterior
- Uma inscrição no 14º EQA + coffee break + almoços

Patrocínio – até 800 €
Benefícios:
- Todos os Benefícios do patrocínio anterior
- Espaço para divulgação dos produtos

NOTAS:
(1) Existe a possibilidade de criação de um prémio à melhor comunicação oral e ao melhor poster, com
denominação escolhida pelo patrocinador, a ser atribuído na sessão/jantar de encerramento do encontro.
Este prémio será ainda alvo de divulgação no Web-site do encontro, circulares e no boletim da SPQ, o valor
mínimo do prémio é de 1000€ e 500€, respectivamente.

CANDIDATURA A PATROCÍNIO

DADOS DO PATROCINADOR

Empresa:________________________________________________________________________________
Morada:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nº. de Contribuinte:________________________________________________________________________

Responsável na empresa:___________________________________________________________________
Cargo:____________________________
Contactos:_________________________
Tipo de patrocínio: _____________

Reserva de Espaço ___

Valor do Patrocínio ________

Assinatura:_________________________

Após recepção deste formulário e aprovação do patrocínio será enviada pela SPQ uma factura/recibo para
formalização do apoio. Contactos para mais informações:
Engª Susana Rocha/Alberta Araújo
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avenida do Atlântico nº 644
4900-348 Viana do Castelo

Tlf: 258 819700; Tm: 93 3511100 ou 962458363
E-mail: srocha@estg.ipvc.pt ou alberta@estg.ipvc.pt

