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1.Introdução 

Realizam-se de 26 a 28 de novembro de 2014, em Lisboa, no Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), as 5as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas (JPEE 
2014), que incluem o Encontro Nacional Betão Estrutural 2014 (BE2014) e o 9º 
Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica (SISMICA 2014). A organização 
destas Jornadas está a cargo do LNEC, em parceria com a Associação Portuguesa de 
Engenharia de Estruturas (APEE), o Grupo Português de Betão Estrutural (GPBE) e a 
Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES).  

As JPEE 2014 são dirigidas a todos os interessados nos domínios da engenharia de 
estruturas, do betão estrutural, da sismologia e da engenharia sísmica, constituindo 
uma oportunidade excelente para discussão técnica, estabelecimento de contactos e 
atualização num âmbito alargado de temas. Pretende-se que estas Jornadas ofereçam 
um programa abrangente de elevado interesse para entidades públicas e privadas, 
técnicos, investigadores, e agentes decisores ou operacionais nos vários setores de 
atividade relacionados com a conceção, realização, desempenho e controlo das obras 
de engenharia, e com a gestão de risco e segurança.  

Dada a relevância do problema sísmico em Portugal e tendo em conta a atual 
conjuntura na indústria da construção, que tem assistido a um incremento significativo 
das obras de reabilitação, particular atenção será dada aos materiais e técnicas para 
reabilitação e reforço estrutural. 

2. Razões para ser patrocinador das JPEE 2014 

A Comissão Organizadora das JPEE 2014 convida as empresas ou entidades e os 
agentes decisores ou operacionais com atividade, produtos ou serviços nas áreas de 
interesse dos eventos a patrocinar estas Jornadas.  

Através dos materiais promocionais das Jornadas, o nome e a imagem dos 
patrocinadores serão amplamente divulgados no seio da comunidade técnica e 
científica nacional e chegarão a um conjunto muito significativo de profissionais 
nacionais com interesse na engenharia de estruturas, no betão estrutural e na 
sismologia e engenharia sísmica. 

Os patrocinadores serão associados a um acontecimento cuja notoriedade e prestígio 
são reconhecidos pela generalidade dos gestores e decisores com ação em Portugal 
nas áreas das JPEE 2014, bem como de responsáveis de organismos públicos e 
privados, de autarquias, e de instituições de ensino e investigação.  

Para estas Jornadas antecipa-se a participação de cerca de 500 participantes. 

A divulgação das empresas ou entidades patrocinadoras das JPEE 2014 estará presente 
nos principais meios de comunicação, nomeadamente: 

a) Através do portal das Jornadas (jpee2014.lnec.pt), o qual permanecerá online 
após as jornadas; 

b) Nas publicações eletrónicas e folhetos a editar pela Comissão Organizadora; 

c) Nas diferentes notícias e informações a difundir; 

http://www.jpee2014.lnec.pt/
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d) Em revistas de carácter profissional e associativo; 

e) Em todos os suportes promocionais que forem 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, nomeadamente no âmbito 
do projeto e consultoria, do fabrico ou fornecimento de materiais e equipamentos, da 
realização e gestão de obras de construção ou reabilitação, e de outros serviços 
especializados. 

3. Tipos de patrocínio 

De acordo com o tipo e valor da contribuição recebida para apoio da Organização 
destas Jornadas, são considerados quatro tipos de patrocínio: 

Tipo de patrocínio Valor do patrocínio 

Patrocínio Platinum 10.000,00 €* 

Patrocínio Gold 6.000,00 € 

Patrocínio Silver 3.000,00 € 

Patrocínio Expositor 1.500,00 € 

Valores inferiores - apoios 

     * Inclui patrocínio a concurso 

Os patrocinadores serão identificados, de forma visível e prestigiante, durante a 
realização das Jornadas, 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 da categoria “Platinum” será assegurado: 

a) Destaque como Patrocinador Platinum das JPEE 2014; 

b) Divulgação destacada do logotipo do patrocinador no portal (jpee2014.lnec.pt) 
e noutros meios de divulgação das JPEE 2014, bem como em toda a 
documentação associada à sua realização; 

c) O logotipo do patrocinador será divulgado em toda a documentação do 
concurso patrocinado e um representante da empresa ou entidade será 
convidado a participar no respetivo Júri e na sessão de entrega dos prémios; 

d) 3 inscrições gratuitas e um espaço de stand na Exposição Técnica* com 
localização preferencial. 

 

                                                           
*
 A participação na Exposição Técnica deverá obedecer às condições definidas no Anexo a este Guia. 

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

http://www.jpee2014.lnec.pt/
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A categoria de patrocínio “Gold” inclui: 

a) Destaque como Patrocinador Gold das JPEE 2014; 

b) Divulgação destacada do logotipo do patrocinador no portal (jpee2014.lnec.pt) 
e noutros meios de divulgação das JPEE 2014, bem como em toda a 
documentação associada à sua realização; 

c) 3 inscrições gratuitas e um espaço de stand na Exposição Técnica* com 
localização preferencial; 

A categoria de patrocínio “Silver” inclui: 

a) Referência da empresa ou entidade como Patrocinador das JPEE 2014; 

b) Divulgação do logotipo do patrocinador no portal das JPEE 2014 
(jpee2014.lnec.pt) e noutros meios de divulgação do evento, bem como em 
toda a documentação associada à sua realização; 

c) 2 inscrições gratuitas e um espaço de stand na Exposição Técnica*. 

Aos patrocinadores da categoria “Expositor” será assegurado: 

a) Referência da empresa ou entidade como Patrocinador das JPEE 2014; 

b) Divulgação do logotipo do patrocinador no portal (jpee2014.lnec.pt) e noutros 
meios de divulgação do evento; 

c) 1 inscrição gratuita e um espaço de stand na Exposição Técnica*. 

 

Outras formas de Patrocínio poderão ser identificadas, com base em propostas que 
melhor correspondam aos interesses dos patrocinadores. 

 

Contactos para mais informações ou esclarecimentos: 

LNEC | JPEE2014 

Av. de Brasil 101 | 1700-066 LISBOA 
Tel.: 21 844 32 60 | Fax: 21 844 30 25 

Endereço de email: jpee2014@lnec.pt  

                                                           
*
 A participação na Exposição Técnica deverá obedecer às condições definidas no Anexo a este Guia. 

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

http://www.jpee2014.lnec.pt/
http://www.jpee2014.lnec.pt/
http://www.jpee2014.lnec.pt/
mailto:jpee2014@lnec.pt
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ANEXO 

EXPOSIÇÃO TÉCNICA. FICHA DE EXPOSITOR. 
 

Por favor, preencha em letras MAIÚSCULAS e envie, acompanhado do respectivo pagamento, até 
30 de setembro de 2014, para: 
 

 JPEE 2014   
  
 Comissão Organizadora Tel:.+(351) 21 844 32 60 
 A/c LNEC  Fax: +(351) 21 844 30 25 
 Av. do Brasil, 101 E-mail: jpee2014@lnec.pt  
 1700-066 LISBOA  Web: http://jpee2014.lnec.pt 

 

 

EXPOSITOR 

Empresa/Instituição: _________________________________________________________________  

Pessoa para contacto: ________________________________________________________________  

Morada: ___________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Código postal: _________________ Localidade: ___________________________________________  

Telefone:  _____________________ Fax:  ________________________________________________  

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

Por favor reservem o Stand Nº _____ / _____  (1ª Escolha / 2ª Escolha) 

  

 

PAGAMENTO 

 Junto remeto cheque nº. ___________  sobre o Banco: ___________________________________  

       no valor de € ________,00  pagável ao “GPBE” 

 Junto envio cópia da transferência bancária no valor de € ________,00  para a conta:  

Transferências Nacionais: NIB: 0018 0003 22329130020 38 

Transferências internacionais:  IBAN: PT500018 0003 22329130020 38 SWIFT/BIC: TOTAPTPL 

 

 

Data: ______________  Assinatura __________________________________________________  
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Condições de participação na Exposição Técnica 

A1. Local e Data 

CENTRO DE CONGRESSOS DO LNEC 

AV DO BRASIL 101, 1700-066 LISBO 

26 a 28 de Novembro de 2014 

 

A2. Área de exposição e stands 

A Exposição decorrerá no Centro de Congressos do LNEC, junto ao Auditório (Sala 1). O 
espaço destinado à Exposição tem capacidade para 15 stands com as áreas e os 
números de identificação indicados no desenho da página 7. 

A preparação dos stands é da responsabilidade dos próprios expositores. 

Os stands têm as seguintes caraterísticas: 

- Base em alcatifa cinzenta; 

- Paredes em painéis de MDF; 

- Perfis de alumínio em estrela lacado a cinzento; 

- Pavimento revestido a alcatifa cinzenta; 

- Frontão com 30 cm de altura e com o "lettering" da entidade a 1 côr; 5 projetores de 
100w, quadro elétrico e tomada de 220 volts. 

A3. Atribuição do stands 

Os patrocinadores que tenham direito a espaço de exposição deverão preencher a 
ficha de expositor disponível no portal das Jornadas e enviá-la para o secretariado da 
Organização (jpee2014@lnec.pt) para confirmação da sua participação na Exposição 
Técnica.  

A atribuição dos espaços para exposição será realizada em conformidade com o 
acordado com os patrocinadores e com o respetivo tipo de patrocínio, e tendo em 
conta a ordem de receção dos patrocínios e das fichas de expositor. Caso as opções 
preferidas já estejam tomadas, os organizadores entrarão em contacto com o 
patrocinador para o estudo de alternativa mutuamente aceitável. 

A4. Produtos e/ou serviços a expor 

Para efeitos de apreciação e aprovação pela Comissão Organizadora, o Expositor 
deverá indicar na sua ficha quais os produtos ou serviços que irá expor. Em nenhum 
caso será permitido expor fora do limite do espaço do stand designado na área de 
Exposição não sendo, também, permitida a distribuição de publicidade fora da área 
afeta ao Expositor. 

 

 

mailto:jpee2014@lnec.pt
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A5. Seguros e segurança 

O Centro de Congressos do LNEC possui os serviços gerais de vigilância durante os 
períodos de montagem, funcionamento e desmontagem da exposição. 

Compete ao Expositor tomar a seu cargo todas as providências relativas a seguros do 
seu equipamento, mostruário ou propriedade pessoal.  

A6. Limpeza 

A Organização encarregar-se-á da limpeza geral da área da exposição e stands, nos 
dias do evento. 

A7. Energia elétrica 

A pedido, é possível o fornecimento de energia trifásica. 

A8. Acesso à Internet 

O espaço referente às Jornadas dispõe de livre acesso à Internet, via Wireless. A 
pedido poderá ser assegurada ligação por cabo. 

A9. Calendário e horário de montagem e desmontagem 

CALENDÁRIO 

Montagem:    25 de novembro, 9h00-17h30 

Abertura:    26 de novembro, 9h00 

Encerramento: 28 de novembro, 18h15 

Desmontagem: 29 de novembro, 9h00-12h30 

O Expositor deverá cumprir todos os requisitos legais referentes a códigos de incêndio 
e eletricidade, bem como todas as demais regras. 

No local da exposição é proibida a construção oficinal de stands, bem como a 
utilização de máquinas de corte, lixadeiras e outros equipamentos causadores de 
poeiras, bem como a pintura à pistola. 

A aplicação de alcatifa sobre a alcatifa existente deverá ser por simples assentamento 
ou com fita adesiva. 

Nos painéis, perfis e pavimentos não é permitido pregar, aparafusar, cravar, colar, ou 
usar qualquer outro meio de fixação de objetos que os danifiquem ou ao seu 
revestimento.  

A remoção de lixos e entulhos da montagem e desmontagem é da responsabilidade do 
Expositor. 

A10. Informações 

LNEC - Apoio à Organização de Reuniões 

Av. do Brasil, 101 – 1700-066 LISBOA  

Tel.: 21 844 34 83 – Fax: 21 844 30 14 – e-mail: formacao@lnec.pt 

mailto:formacao@lnec.pt
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