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INTRODUÇÃO 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) vai organizar de 27 a 29 de setembro de 2016 

no seu Centro de Congressos, o II Encontro Luso-Brasileiro de Degradação de Estrutura de Betão 

– DEGRADA 2016. 

A Comissão Organizadora do DEGRADA 2016 convida as instituições com atividade, produtos ou 

serviços nas áreas de interesse do evento a patrocinar este evento. 

O DEGRADA 2016 é dirigido ao meio técnico e cientifico luso-brasileiro que desenvolve atividade 

nas áreas relacionadas com a durabilidade e reabilitação de estruturas betão, constituindo uma 

oportunidade para a partilha de ideias e experiências que permitam o estabelecimento de 

contactos e a atualização num âmbito alargado de temas. 

RAZÕES PARA SER PATROCINADOR DO DEGRADA 2016 

O nome e a imagem da entidade patrocinadora serão amplamente divulgados através dos 

materiais promocionais do DEGRADA 2016. Essa divulgação chegará a um conjunto muito 

significativo de profissionais do setor da construção, no seio da comunidade técnica e científica 

luso-brasileira.  

A divulgação das instituições patrocinadoras do DEGRADA 2016 será efetuada através dos 

seguintes meios principais: 

 Portal do DEGRADA 2016 (http://degrada2016.lnec.pt), o qual permanecerá online após o 

congresso 

 Publicações eletrónicas e folhetos 

 Notícias e informações a difundir 

 Revistas de caráter profissional e associativo 

 Outros suportes promocionais utilizados para a divulgação do evento 

Os patrocinadores terão ainda a possibilidade de participar na Exposição Técnica onde poderão 

divulgar e promover os seus produtos e serviços e, no caso dos patrocinadores “Ouro”, de efetuar 

uma apresentação técnica no Encontro. 

http://degrada2016.lnec.pt/
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TIPOS DE PATROCÍNIO 

De acordo com o tipo e valor da contribuição recebida para apoio da Organização deste Encontro, 

são considerados três tipos de patrocínio: 

Tipo de patrocínio Valor do patrocínio (*) 

Patrocínio Ouro 1.500,00 € 

Patrocínio Prata 1.000,00 € 

Patrocínio Bronze 500,00 € 

(*) Valor acrescido do IVA à taxa legal em vigor 

Os patrocinadores serão identificados, de forma visível e prestigiante, durante a realização do 

Encontro, no respetivo programa e no material de divulgação. As contrapartidas asseguradas pela 

Organização aos patrocinadores estão de acordo com o tipo de patrocínio concedido. 

Aos patrocinadores do tipo “Ouro” será assegurado: 

 Destaque como Patrocinador Ouro do DEGRADA 2016; 

 Oferta de um espaço de 6 m2 (módulo de 3 x 2 m2) na área de Exposição Técnica1 (não 

inclui decoração); 

 Localização preferencial na área de exposição, de acordo com o espaço disponível; 

 1 apresentação de 15 minutos com carácter técnico (não comercial) integrada na 

programação oficial do evento; 

 Possibilidade de divulgação de documentação específica da empresa junto com as atas do 

Encontro;  

 4 inscrições gratuitas para o congresso; 

 Divulgação do logótipo: 

– na página oficial do evento (http://degrada2016.lnec.pt), com menção de Patrocinador 

Ouro e link para o portal respetivo; 

– nos painéis a colocar durante o evento, nomeadamente no auditório e nas salas; 

– logótipo no programa, nas atas e na pasta do Encontro; 

– nas diversas notícias eletrónicas, nos folhetos de divulgação e na documentação 

distribuída durante o evento. 

 O Patrocinador deve fornecer o logótipo de preferência em formato vetorial “AI” ou “EPS” 

para ser inserido nos vários suportes. 

http://degrada2016.lnec.pt/
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O tipo de patrocínio “Prata” inclui: 

 Destaque como Patrocinador “Prata” do DEGRADA 2016; 

 Oferta de um espaço de 6 m2 (módulo de 3 x 2 m2) na área de Exposição Técnica1 (não 

inclui decoração); 

 Divulgação do logótipo: 

– na página oficial do evento (http://degrada2016.lnec.pt), com menção de Patrocinador 

Prata e link para o portal respetivo; 

– nos painéis a colocar durante o evento, nomeadamente no auditório e nas salas; 

– no programa, nas atas e na pasta do Encontro; 

– nas diversas notícias eletrónicas, nos folhetos de divulgação e na documentação 

distribuída durante o evento. 

 O Patrocinador deve fornecer o logótipo de preferência em formato vetorial “AI” ou “EPS” 

para ser inserido nos vários suportes. 

 2 inscrições gratuitas para o Encontro. 

O tipo de patrocínio “Bronze” inclui: 

 Destaque como Patrocinador Prata do DEGRADA 2016; 

 Divulgação do logótipo: 

– na página oficial do evento (http://degrada2016.lnec.pt), com menção de Patrocinador 

Bronze e link para o portal respetivo; 

– nos painéis a colocar durante o evento, nomeadamente no auditório e nas salas; 

– no programa e nas atas do congresso; 

– nas diversas notícias eletrónicas, nos folhetos de divulgação e na documentação 

distribuída durante o evento. 

 O Patrocinador deve fornecer o logótipo de preferência em formato vetorial “AI” ou “EPS” 

para ser inserido nos vários suportes. 

 2 inscrições gratuitas para o congresso. 

                                                
1
  A participação na Exposição Técnica deverá obedecer às condições definidas no Guia da Exposição Técnica. Para 

confirmação desta participação o patrocinador deverá preencher e entregar à Organização uma ficha de Expositor. 

http://degrada2016.lnec.pt/
http://degrada2016.lnec.pt/
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No quadro seguinte apresenta-se um resumo das contrapartidas disponibilizadas em função do 

tipo de patrocínio. 

Patrocínio 

Logótipo no 
portal do 

Encontro. com 
link 

Logótipo nos 
painéis 

durante o 
Encontro 

Logótipo no 
programa e 
nas Atas do 

Encontro 

Apresentação 
Encontro 

Stand de 
exposição no 

átrio do 
Encontro 

Inscrições 
Logótipo na 

pasta do 
Encontro 

Ouro 

(1.500,00€)* 
   1 1 4  

Prata 

(1.000,00€)* 
    1 2  

Bronze 

(500,00€)* 
     2  

(*) Valor acrescido do IVA à taxa legal em vigor 

Outras formas de patrocínio estão a ser identificadas, podendo ser consideradas propostas que 

melhor correspondam aos interesses dos patrocinadores. 

 

Contactos para mais informações ou esclarecimentos: 
LNEC | DEGRADA 2016 
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA 
Tel.: 21 844 33 61 | Fax: 21 844 30 26 
email: degrada2016@lnec.pt 

mailto:degrada2016@lnec.pt

