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MODALIDADES DE COMPARTICIPAÇÃO 
 

  
1. ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO TÉCNICA 
 
1.1Stand de 3m2 (3m frente x 1m profundidade) – 3.200€   .......................................................   
Inclui: Aluguer do espaço, 5 inscrições gratuitas, até 4 delegados de informação médica com 
inscrição gratuita e logótipo no programa e website do evento 
 
 

1.2 Stand de 6m2 (3m frente x 2m profundidade) – 4.500€   ......................................................   
Inclui: aluguer do espaço, 10 inscrições gratuitas, até 6 delegados de informação médica com 
inscrição gratuita e logótipo no programa e website do evento 
 
A organização não se responsabiliza pela colocação de stands cujas medidas não respeitem as 
dimensões acordadas.  
 
 

2. SESSÃO PATROCINADA (Simpósio de Patrocinador) 
45 minutos inserido no programa – 7.000€  ..................................................................................  
Inclui: 10 inscrições gratuitas e logótipo no programa e website do evento 
 
 
3. CURSOS PRÉ-CONGRESSO e/ou WORKSHOPS  
Programa do curso/workshop inserido no programa do congresso – 2.500€   ............................  
Inclui: 20 inscrições gratuitas e logótipo no programa e website do evento. Não inclui espaço 
para stand ou inscrições para delegados. 
 
 
4. PRÉMIOS AOS MELHORES TRABALHOS APRESENTADOS  
3 melhores vídeos: 1.500€  ...........................................................................................................  
3 melhores cartazes: 1.500€  ........................................................................................................  
Inclui: logótipo no programa e website do evento.  
 
 
5. MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PARTICIPANTES 
Valor do apoio: 950€ por peça  ....................................................................................................  
 
 
 
6. FITAS PARA CRACHÁS, PASTAS, BLOCOS E CANETAS  .................................................  
A combinar  
 
 
 
NOTAS:  
A todos os valores indicados acresce IVA à taxa em vigor. 
As empresas patrocinadoras deverão enviar, juntamente com a confirmação de participação, 
os respetivos logótipos em formato vetorial e em pdf. 
 
Somente serão admitidos no recinto do congresso os delegados que representem empresas 
com espaço reservado para instalação de stand. 
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CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
 

Nome da empresa (para facturação) _____________________________________________ 

NIF _______________________________________________ 

Morada___________________________________________ CP __________________ 

Ordem de Compra___________ ________________________________________________ 

Telefone ___________________ Telemóvel __________________Fax __________________  

Responsável _______________________________ Email ____________________________ 

 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
EXPOSIÇÃO TÉCNICA 
É obrigatório respeitar o espaço reservado, não ultrapassando as medidas estabelecidas.  
A escolha do espaço é feita por ordem de chegada da confirmação oficial de participação, 
acompanhado da respetiva nota de encomenda.  
Caso a Organização assim o entenda, a planta poderá sofrer alterações no dia de montagem. 

 

 

DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO MÉDICA  
Com a exceção dos patrocinadores de ações específicas (audiovisuais, posters, sinalética, 
serviços de restauração e outros) não será permitida qualquer publicidade na sala das sessões 
ou em outras zonas fora da exposição técnica, salvo acordo prévio por escrito com a 
Organização.  
 
 
ACESSO A COLABORADORES  
É necessário informar ao Secretariado do Evento, com 15 dias de antecedência, os nomes dos 

representantes das empresas que irão prestar serviços durante o evento.  

 

POLÍTICAS DE RESERVA, PAGAMENTO E CANCELAMENTO 
Aquando da confirmação da participação, as empresas deverão indicar claramente a 
necessidade de indicação de número de nota de encomenda / pedido de compra nas faturas a 
emitir para as ações solicitadas.   
Após receção da nota de encomenda, o secretariado enviará um email de confirmação, 
juntamente com uma fatura da totalidade do valor contratado. 
50% do valor total da fatura deverá ser pago num prazo de 30 dias após sua emissão e os 
restantes 50% até 15 dias antes da data de início do evento.   
Em caso de desistência ou cancelamento por causa inimputável à Organização, não haverá 
lugar a qualquer tipo de reembolso. 
O incumprimento de qualquer uma das condições acima indicadas implica o cancelamento 
imediato do espaço reservado.  
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INSCRIÇÕES E ALOJAMENTO 
 

INSCRIÇÕES E ALOJAMENTO 
 
Valor de inscrição:  
Até 7 de Janeiro de 2020 
Especialistas não sócios da APNUG - 160€  
Especialistas associados da APNUG - 120€  
Internos e técnicos - 80€ 
Cursos pré-congresso – 25€ (vagas limitadas a 30 participantes por cada curso) 
 
A partir 8 de Janeiro de 2020 
Especialistas não sócios da APNUG - 210€ 
Especialistas associados da APNUG - 170€  
Internos e técnicos - 130€ 
Cursos pré-congresso – 50€ (vagas limitadas a 30 participantes por cada curso) 

 
Iva incluído à taxa legar em vigor 

 

 

A inscrição inclui: 
✓ Acesso ao programa científico 
✓ Documentação do Congresso 
✓ Coffee-breaks e almoço 
✓ Certificado de presença 

 
 
Condições de inscrição: 

 
✓ Só serão aceites inscrições processadas através da plataforma online; 

✓ Durante o processo de registo estará disponível o método de pagamento através de 

cartão de crédito - AMEX/VISA/MASTERCARD (através do sistema seguro certificado 

pela Paypal) e Ifthen Pay (sistema de pagamento através de referência multibanco). 

Favor notar que não é necessário ter conta no Paypal para efetuar o pagamento; 

✓ A confirmação de inscrição é enviada via e-mail imediatamente após o pagamento; 

✓ As inscrições online terminam a 7 de Janeiro. A partir desta data só serão aceites 

inscrições no local do Congresso. 

Em caso de dúvidas, informações sobre inscrições de grupos de participantes (mais de 10 

registos) favor entrar em contacto com congressoapnug@mundiconvenius.pt. 

 

Alojamento: 
Hotel dos Templários 
Quarto individual: 63,00€ por quarto/noite 
Quarto duplo: 71,00€ por quarto/noite 
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