
Patrocinadores
O XIV Encontro Nacional de Riscos decorrerá nos dias 

16 e 17 de julho de 2021, no Teatro Paulo Quintela, da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, e será dedicado ao 
tema do “Risco de cheias e risco de inundações fluviais. 
Aprender com o passado”.

Entre outros aspetos, visa revisitar acontecimentos nefastos, mais ou 
menos catastróficos registados em Portugal, cuja efeméride “redonda” 
ocorra nesse ano (neste caso, as cheias de 2001, em particular as do 
Mondego), juntando várias áreas do conhecimento e da sociedade por forma a refletir sobre o que 
aprendemos com o passado, bem como para analisar as melhorias verificadas desde então e perceber o 
que ainda é necessário fazer para potencializar a resiliência das populações.

Certos de que a Instituição/Empresa, que dirige tem preocupações com as consequências das manifestações 
do risco de cheias e do risco das inundações fluviais, vimos solicitar-lhe apoio para a realização desta reunião 
técnico-científica-pedagógica.

Assim, ao patrocinar o XIV Encontro Nacional de Riscos dará maior visibilidade à sua empresa ou instituição 
através do material que será distribuído e/ou exposto e contribui para que a RISCOS possa continuar a realizar 
este tipo de eventos.

Segue-se uma lista com vários tipos de patrocínios e as respetivas contrapartidas.

Benefícios
Platina Ouro Prata Bronze

5.000€ 2.500€ 1000€ 500€

Logotipo na documentação distribuída aos participantes X X X X

Logotipo na página web do Encontro X X X X

Ligação da página web do Encontro à página da sua Instituição/Empresa X X X

Projeção do logotipo durante os debates e nos intervalos das conferências X X X

Inclusão/distribuição de material publicitário/informativo na pasta dos participantes X X

Cedência de espaço de exposição para apresentação da Instituição/Empresa 
(rollers/Posters) 2 1

Inscrições gratuitas 10 4 2 1

Espaço para publicitar a Instituição/Empresa no livro de resumos em papel a 
distribuir aos participantes
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Patrocinadores
(com protocolos estabelecidos até 31 de maio de 2021)

BRONZE - Montante: € 500

Contrapartidas especiais:
• Uma (1) inscrição gratuita;
• Logotipo na documentação distribuída aos participantes*;
• Logotipo na página web do Encontro;
• Espaço para publicitar a empresa no livro de resumos em papel a distribuir aos participantes (1/8 página)**.

PRATA - Montante: € 1 000

Contrapartidas especiais:
• Duas (2) inscrições gratuitas;
• Logotipo na documentação distribuída aos participantes*;
• Logotipo na página web do Encontro;
• Ligação da página web do Encontro à página da sua instituição;
• Espaço para publicitar a empresa no livro de resumos  em papel a distribuir aos participantes (1/4 página)**;
• Projeção de logotipo durante do debate das sessões temáticas e nos intervalos das conferências.

OURO - Montante: € 2 500

Contrapartidas especiais:
• Quatro (4) inscrições gratuitas;
• Logotipo na documentação distribuída aos participantes*;
• Logotipo na página web do Encontro;
• Ligação da página web do Encontro à página da sua instituição;
• Espaço para publicitar a empresa no livro de resumos  a distribuir aos participantes (1/2 página)**;
• Cedência de espaço de exposição para apresentação da instituição (1 rollers/posters)***;
• Inclusão/distribuição de material publicitário/informativo nas pastas dos participantes****;
• Projeção de logotipo durante do debate das sessões temáticas e nos intervalos das conferências.

PlAtINA - Montante: €   5 000

Contrapartidas especiais:
• Dez (10) inscrições gratuitas;
• Logotipo na documentação distribuída aos participantes*;
• Logotipo na página web do Encontro;
• Ligação da página web do Encontro à página da sua instituição;
• Espaço para publicitar a empresa no livro de resumos em papel a distribuir aos participantes (1 página)**;
• Cedência de espaço de exposição para apresentação da instituição (2 rollers/posters)***;
• Inclusão/distribuição de material publicitário/informativo nas pastas dos participantes****;
• Projeção de logotipo durante do debate das sessões temáticas e nos intervalos das conferências.

* Colocação do logotipo no livro de resumos, nos certificados e eventualmente noutra documentação que se justifique produzir)
** A entidade deverá fornecer o logotipo em formato vectorial e em TIFF (modo CMYK com resolução mínima de 300 dpi), assim como o texto.
*** A Organização apenas concede o espaço, devendo a entidade trazer todo o material de exposição, rollers/posters, e o material para a sua montagem.
**** A Organização comunicará a data para a receção do material e o local de entrega, sendo os custos suportados pelo remetente. No máximo o 

material deverá chegar-nos até ao dia 15 de junho de 2021.


