
 

UNIVERSITY 5.0 - BRIDGING PEOPLE AND TECHNOLOGY 

Oportunidades de Patrocínio 
 
A conferência de reitores da EUNIS de 2018, EUNIS 2018 Rectors’ Conference, terá lugar 
entre: 
 

Quinta-feira 26 e Sábado 28 Abril de 2018 

na 
Universidade do Porto 

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto Portugal 
 
Esta conferência, intitulada University 5.0 – Bridging people and technology, é a 6ª edição da 
série de conferências de reitores da EUNIS, que se iniciaram em 2003, em Paris, seguindo-se 
um 2º evento também em Paris e três conferências subsequentes em Praga (2012), Helsínquia 
e Espoo (2014) e Cracóvia (2016).  
A European University Information Systems Association (EUNIS) é a Associação Europeia de 
Serviços de Tecnologias de Informação para Instituições de Ensino Superior e de Investigação. 
Foi fundada em 1993, com o objetivo de promover a cooperação entre instituições de ensino 
superior, outras organizações congéneres e empresas a trabalhar no domínio das tecnologias 
de informação.   
Fundada em 1911, a Universidade do Porto (U.Porto) é uma instituição de ensino e 
investigação científica de referência em Portugal, figurando hoje entre as 150 melhores 
universidades europeias nalguns dos mais importantes rankings internacionais do Ensino 
Superior. 
De dois em dois anos a EUNIS organiza as “Rectors’ Conference”, conjuntamente com uma das 
suas instituições-membro, que acolhe o evento. Nestas conferências participam mais de 100 
Reitores, Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores e Vice-Diretores de muitas instituições de 
ensino superior da Europa e de outros continentes. 
As Rectors’ Conference constituem uma excelente oportunidade de patrocínio permitindo que 
os patrocinadores interajam com decisores de topo de instituições de ensino superior, 
estabelecendo contactos e expandindo oportunidades de negócio, ao mesmo tempo que 
debatem e adquirem conhecimento sobre os principais desafios estratégicos que se colocam a 
estas instituições, no domínio das tecnologias de informação, para que sejam bem-sucedidas na 
preparação dos seus estudantes para a vida profissional, no contexto de uma economia 
fortemente cooperativa e competitiva, em que os atuais empregos estão sujeitos a uma rápida 
mutação ou até a desaparecerem.  
 



 

A Rectors’ Conference de 2018 oferece às empresas uma variedade de oportunidades de 
patrocínio, tanto para empresas de grande como de pequena dimensão.  
 
Para mais informações, por favor contacte os organizadores da conferência:  
Email: eunisrectors2018@up.pt    
Tel: +351 220 408 117 
Website: http://www.eunis.org/eunisrectors18/   

 
Resumo das oportunidades de patrocínio 
 

PLATINUM (1 lugar)       mínimo 20.000,00 € 

GOLD (2 lugares)       mínimo 10.000,00 € 

SILVER        mínimo   5.000,00 € 

BRONZE        mínimo   2.000,00 € 

 

Platinum: mínimo 20.000,00 € 
 
O patrocínio inclui os seguintes benefícios: 

� 1 orador (nível executivo) no painel de discussão da conferência 
� A melhor área para a apresentação promocional da empresa 
� 2 entradas para o programa da conferência  
� 2 entradas para o programa  social da conferência (todas as atividades, incluindo o 

jantar de gala) 
� Publicitação do patrocínio em todos os materiais da conferência, impressos e online 
� Reconhecimento do patrocínio nas cerimónias de abertura e fecho da conferência 
� Apresentação de vídeo promocional da empresa (max. 1 minuto) no ecrã principal da 

conferência, nos intervalos das sessões 
� Apresentação do logótipo da empresa no ecrã principal da conferência, no início de cada 

sessão 
� Possibilidade de colocação de material promocional nas pastas dos participantes  
� Possibilidade de gravação de um pequeno vídeo promocional (max. 4 minutos) para o 

sítio Web da conferência.  
 

 



 

Gold: mínimo 10.000,00 € 
 
O patrocínio inclui os seguintes benefícios: 

� Uma área para a apresentação promocional da empresa 
� 2 entradas para o programa da conferência  
� 2 entradas para o jantar de gala da conferência 
� Publicitação do patrocínio em todos os materiais da conferência, impressos e online 
� Reconhecimento do patrocínio nas cerimónias de abertura e fecho da conferência 
� Apresentação de vídeo promocional da empresa (max. 1 minuto) no ecrã principal da 

conferência, nos intervalos das sessões 
� Apresentação do logótipo da empresa no ecrã principal da conferência, no início de cada 

sessão 
� Possibilidade de colocação de material promocional nas pastas dos participantes  

 
 

Silver: mínimo 5.000,00 € 
 
O patrocínio inclui os seguintes benefícios: 

� 1 entrada para o programa da conferência  
� 1 entrada para o jantar de gala da conferência 
� Publicitação do patrocínio em todos os materiais da conferência, impressos e online 
� Reconhecimento do patrocínio nas cerimónias de abertura e fecho da conferência 
� Apresentação do logótipo da empresa no ecrã principal da conferência, no início de cada 

sessão 
� Possibilidade de colocação de material promocional nas pastas dos participantes  

 
 

Bronze: mínimo 2.000,00 € 
 

O patrocínio inclui os seguintes benefícios: 
� 1 entrada para o programa da conferência  
� Publicitação do patrocínio em todos os materiais da conferência, impressos e online 
� Reconhecimento do patrocínio nas cerimónias de abertura e fecho da conferência 
� Apresentação do logótipo da empresa no ecrã principal da conferência, no início de cada 

sessão 
� Possibilidade de colocação de material promocional nas pastas dos participantes  

 
 



 

Considera-se que a assinatura do formulário de patrocínio, que se apresenta abaixo, e a sua 
aceitação pela organização da conferência constitui um acordo contratual entre as partes.  
O formulário de patrocínio devidamente preenchido e assinado deve ser enviado para:  
 
Universidade do Porto – Reitoria 
Universidade do Porto Digital 
EUNIS RC 2018 

 
Praça Gomes Teixeira 
4099-002 Porto 
Portugal 
 
Email: eunisrectors2018@up.pt  



 

UNIVERSITY 5.0 - BRIDGING PEOPLE AND TECHNOLOGY 

Formulário de Patrocínio 
 
Nome da empresa (como aparecerá nos materiais promocionais da conferência) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Contacto: 
Título: ______ Primeiro Nome___________________ Último Nome__________________________________________  
 
Email_______________________________ 
 
Endereço da empresa____________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal______________________________ 
 
NIF_________________________________________ 
 
URL da empresa (para ligar a partir do sítio Web da conferência)___________________________________ 
 
Opções de patrocínio (selecione a opção e especifique o valor, com IVA incluído) 

 
[   ] Platinum (1 lugar): mínimo 20.000,00 €   ________________________________€ 
 
[   ] Gold (2 lugares): mínimo 10.000,00 €   ________________________________€ 
 
[   ] Silver: mínimo 5.000,00 €    ________________________________€ 
 
[   ] Bronze: mínimo 2.000,00 €    ________________________________€ 
 
Assinatura (representante autorizado da empresa) 
 
_________________________________ Data___________________________ Local______________ 
 
Assinatura da Organização EUNIS Rectors’ Conference 2018 
 
_________________________________ Data___________________________ Local______________ 


