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Bem Vindos ao 71º Congresso Annual da EAAP

Porto - Portugal
Portugal acolherá o 71º Congresso da Federação
Europeia

de

Ciência

Animal

(EAAP2020),

das

maiores

conferências de Ciência Animal a nível mundial, evento que
decorrerá no Centro de Congressos da Alfândega do Porto,
entre 31 de agosto e 4 de setembro.
O congresso anual da EAAP representa o fórum mais
importante para a discussão e troca de informações sobre a
Ciência Animal, sendo um dos mais influentes do mundo. Tratase de uma oportunidade única para o encontro entre
investigadores, indústria e produtores, favorecendo a troca de
ideias, experiências e promovendo o trabalho conjunto para a
implementação de novas técnicas e inovação na produção. O
país anfitrião tem a oportunidade única de receber os melhores
investigadores mundiais em Ciência Animal e de lhes dar a
conhecer a cultura, a tradição, bem como a realidade agrícola
e pecuária. Portugal teve a seu cargo a organização dos
Congressos da EAAP nos anos de 1964 e 1987, ambos realizados
em Lisboa. Volvidos todos estes anos a APEZ (Associação
Portuguesa de Engenharia Zootécnica) tem o prazer de
anunciar que irá liderar a realização do 71º Congresso da EAAP
em 2020, sendo assim, de novo, Portugal o país anfitrião desta
importante reunião
Ao longo da sua existência, a APEZ tem participado e
promovido um conjunto de acções relacionadas com a área da
Ciência Animal, sendo, em Portugal, uma das principais

entidades representantes desta área do conhecimento e de
actuação profissional, tendo uma ligação estreita com a
Federação Europeia de Zootecnia (European Federation of
Animal Science - EAAP) que representa os interesses profissionais
de investigadores e académicos, profissionais do sector,
produtores, departamentos oficiais do sector, organizações de
produtores, entre outros, ligados à produção animal na Europa.
A Missão da EAAP, que a APEZ partilha, é promover a
discussão,

debate

e

disseminação

de

conhecimento

relacionado com a produção animal entre a comunidade
científica e organizações com interesse no sector. A EAAP tem,
actualmente,

34

países

membros

(http://www.eaap.org/Content/members.htm), sendo Portugal
país membro da EAAP desde 1954.
Esperamos que esta organização traga à cidade do
Porto mais de 2000 participantes internacionais, sendo este um
marco no desenvolvimento da Ciência Animal em Portugal e
uma excelente oportunidade de promover a cidade do Porto, a
produção animal e o País.

COMISSÃO ORGANIZADORA

O 71º Congresso Annual da
EAAP é organizado pela
Associação Portuguesa de
Engenharia Zootécnica (APEZ)
com o apoio do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural de Portugal.
A organização deste evento
conta com o apoio de outras
instituições Portuguesas, tais
como: INIAV, UTAD, ISA, FMV,
UE, UP-ICBAS, UM, ESA-IPB, ESAIPV, ESA-IPVC, ESA-IPC e ESAIPS.

Comissão Organizadora
Presidente
Ana Sofia Santos (APEZ; UTAD)
Secretárias Executivas
Elisabete Mena (UTAD; APEZ)
Mariana Almeida (APEZ;
CECAV-UTAD)
Pedro Santos Vaz (APEZ)
Telma G. Pinto (APEZ)
Membros
Ana Geraldo (APEZ)
André Almeida (ISA-ULisboa;
APEZ)
António Ferreira (ABLN; APEZ),
Divanildo Monteiro (UTAD;
APEZ);
Jorge Oliveira (ESA-IPV; APEZ)
Luís Ferreira (UTAD; APEZ)
Pedro Torres (APEZ)

Para mais informações:
geral@apez.pt

71º CONGRESSO ANUAL DA FEDERAÇÃO EUROPEIA DE CIÊNCIA ANIMAL (EAAP)

MODALIDADES DE APOIO
Caso esteja interessado em “packs
publicitários” de alta visibilidade
consulte o Dossier Sponsorship
Opportunities.

1. OPÇÕES DE PATROCÍNIO DE ALTA VISIBILIDADE
OPÇÃO A: App do Congresso (6000+IVA)
Inclui:
- Logótipo no cabeçalho do menu da aplicação;
- uma mensagem instantânea por dia do patrocinador
no aplicativo;
- logótipo no livro do programa e no site.

OPÇÃO B: Fitas e bolsa para crachá (3000€+IVA)
Fornecidas pelo patrocinador com logótipos impressos
(empresa e evento), modelo a definir com a APEZ,
compatível com o nível do congresso.

OPÇÃO C: Apoio à “Welcome Reception” (3000€+IVA)
- Logo no convite;
- Agradecimento na “Welcome Reception”;
- Publicidade no local (a discutir com os organizadores).

OPÇÃO D: Apoio à “Portuguese Night” (3000€+IVA)
- Logo no convite;
- Agradecimento na “Portuguese Night”;
- Publicidade no local (a discutir com os organizadores).

OPÇÃO E: Apoio ao “Conference Dinner” (3000€+IVA)
Logo no convite;
- Agradecimento na “Conference Dinner”;
- Publicidade no local (a discutir com os organizadores).

OPÇÃO F: Pausas para Café (1500€+IVA)
Será colocado na mesa da pausa para café adjudicada
material publicitário, fornecido pelo patrocinador, bem como xbanners/roll-ups junto às mesas.

OPÇÃO G: Encostos de cabeça da sessão plenária do
Congresso (€1500+IVA)

OPÇÃO H: Encostos de cabeça em sala de sessão paralela
do Congresso (€500+IVA)

OPÇÃO I: Pólos do Staff (€2500+IVA)
Será estampado nas costas dos pólos do Staff do
congresso o Logótipo da empresa, pólos fornecidos pela APEZ
(pode solicitar fotografia).

OPÇÃO J: Garrafa de Água (500€+IVA)
Deverá ser estampado nas garrafas o logótipo do
congresso e o Logótipo da empresa. As garrafas (de material
duradouro)

deverão

patrocinadora.

ser

fornecidas

pela

empresa

2. OPÇÕES DE PUBLICIDADE
OPÇÃO A: Colocação de material publicitário nas pastas
dos congressistas

Inserção de folhetos A4 de 2 páginas (máx) (limitado a 3 slots)

Inserção de folhetos A4 de 6 páginas (máx) (limitado a 1 slot)

Inserção de folhetos A4 de 12 páginas (máx) (limitado a 1 slot)

Revista, máximo de 45 páginas (limitado a 1 slot)

1000€+ IVA

1500€+ IVA
2000€+ IVA

1500€+ IVA

Inserção de item promocional, no máximo 50 g (limitado a 1 slot)

1500€+ IVA

Logotipo na caneta da conferência com o nome da conferência (canetas
fornecidas pelo patrocinador)

1000€+ IVA

Logótipo nos blocos de notas da conferência com o nome e logótipo da
conferência (blocos de notas fornecidos pelo patrocinador)

2000€+ IVA

OPÇÃO B: Publicidades no Livro do Programa

Meia página
Página completa

1200€+IVA
1700€+IVA

OPÇÃO C: Colocação de roll-up

Roll-up médio, 1x1m (em áreas comuns)
Roll-up grande, 2x2m (em áreas comuns)
X-Banner/Roll-Up (2m x 0,80m) em sala de sessão paralela do
Congresso.

1500€+IVA
2000€+IVA
500€+IVA

OPÇÃO D: Espaço de Stand
Inclui uma inscrição para a pessoa do stand.
12 m2

3500€+IVA

9 m2

3000€+IVA

6 m2

2500€+IVA

4 m2

2000€+IVA

ATENÇÃO: as propostas serão aceites por ordem de chegada
(data e hora de envio de e-mail), e estão sujeitas a confirmação.
Os lugares existentes estão na planta e estão sujeitos a
verificação de disponibilidade.

Contacte-te:
Telma G. Pinto (geral@apez.pt)
The Venue:
Alfândega do Porto CC
Rua Nova da Alfândega
Edifício da Alfândega
4050-430 PORTO
(+351) 223 403 000/24
http://www.ccalfandegaporto.com
Accommodation:
A list with rooms in different hotels in the
neighborhood of the Alfândega Congress
Center will be available on the website.
www.eaap2020.org

How to register

All registrations must be made
using the online registration
system at www.eaap2020.org
(available at the end of 2019)

