
 

 

 

Expositores e Patrocinadores 



 

 

 
 
CONDIÇÕES PARA EXPOSITORES / PATROCINADORES 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

Auditório Prof. Doutor Alexandre Moreira, Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP)  

Largo do Prof. Abel Salazar  

4099-001 Porto  

 

Localização: http://defi.chporto.pt/contactos  
  

 
EXPOSIÇÃO: 
 
Montagem: Quinta-feira, 26 de Março, Hora a confirmar 
Desmontagem: Sexta-feira, 27 de Março, 16.30 - 18.00 
 
HORÁRIOS 
 
Quinta-feira, 15 de Março, das 9.00 to 18.00 
Sexta-feira, 16 de Março, das 9.00 to 17.00 
 
 

CONDIÇÕES 
 
EXPOSITORES: 1000 EUROS 
 
As empresas que estejam interessadas em estar presentes na exposição, que terá 

lugar no Auditório do Centro Hospitalar do Porto, durante as XIV Jornadas APDIS, 
terão que preencher um formulário disponibilizado pela APDIS – Associação 
Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde, associação responsável 
pela organização deste evento. 
 
Os expositores terão direito a: 
 

 Duas inscrições completas (inclui almoços e coffee-breaks) 
 Área de exposição (Espaço + 1 mesa + 2 cadeiras) 
 Internet Wireless 
 Material promocional nas pastas 
 Lista de todos os expositores e patrocinadores dentro das pastas 
 Nome e logotipo na webpage 



 

 

 
 
 
PATROCINADORES: 2000 EUROS 
 
Os expositores presentes nas XIV Jornadas APDIS poderão ser seus patrocinado-

res e terão direito a: 

 
 Duas inscrições completas (inclui almoços e coffee-breaks)  
 Área de exposição (Espaço + 1 mesa + 2 cadeiras) 
 Internet Wireless 
 Logotipo no auditório da conferência (rollup) 
 Apresentação de 15 min durante as sessões 
 Anúncio de página inteira no Programa/Livro de Resumos 
 Material promocional nas pastas 
 Lista de todos os expositores e patrocinadores dentro das pastas 
 Nome e logotipo na webpage 
 Lista de participantes 

 

 
PATROCINADORES DE EVENTO OU ITEM 
 

Se prefere patrocinar um item ou evento específico, pode optar por um dos even-

tos/items listados abaixo: 

 

Eventos 

 Almoços da conferência (2 dias): 5000 euros 
 Coffee-breaks (3 dias): 2000 euros 

 
Items 

 Programa/Livro de Resumos: 1500 euros 
 Pastas da conferência: 500 euros 
 Crachás de identificação: 250 euros 
 Prémio Lucília Paiva (melhor Poster e melhor Comunicação oral): 1000 euros 
 

 
Como patrocinador de um item ou de um evento, o nome e o logotipo da empresa 
aparecerão junto ao item ou ao evento que for patrocinado, assim como na docu-
mentação da conferência e webpage 
 
 



 

 

 

 

 

PAGAMENTO 
 

Após receber o formulário devidamente preenchido, até 15 de Fevereiro de 2020, 
a APDIS enviará uma fatura para o pagamento total. 
 

O pagamento deverá ser efetuado até 1 de Março de 2020. 
 
 
 

CONFIRMAÇÃO E INFORMAÇÃO DETALHADA 

 
O secretariado da conferência confirmará a reserva do expositor e enviará informa-
ção detalhada com instruções até  28 de Fevereiro de 2020. 
 
NOTA: A distribuição do espaço de exposição será da responsabilidade da comis-
são organizadora. 
 
 
 

CANCELAMENTO E POLÍTICA DE REEMBOLSO  

 

Se o expositor cancelar a sua participação na exposição até 15 de Fevereiro de 
2020, será reembolsado em 50% do valor pago. Depois dessa data, não terá direi-
to a qualquer reembolso. 
 
 

FORÇA MAIOR 
 
Se a exposição for cancelada ou alterada devido a acontecimentos imprevistos ou 

casos de força maior, nenhum pedido de compensação poderá ser feito contra o 

organizador. 
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