
Patrocinadores Sponsors
O V Congresso Internacional de Riscos decorrerá 
nos dias 12 a 16 de outubro de 2020, na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, com os dias 12 a 15, 
dedicados a atividades científicas, que compreenderão 
a apresentação de comunicações (orais e em poster) 
dos participantes, oriundos de várias nacionalidades e 
áreas científicas, bem como a realização de conferências 
de reputados especialistas convidados. O dia 16 será 
reservado a visitas técnicas. A celebração de Protocolos 
de Cooperação com Autoridade Nacional de Emergência 
Proteção Civil, Escola Nacional de Bombeiros, Serviço 
Regional de Proteção Civil da Madeira e Serviço Regional 
de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores visou, entre 
outros objetivos, alcançar uma grande participação dos 
diversos agentes ligados à proteção civil. Assim, ao 
patrocinar o V Congresso Internacional de Riscos 
dará maior visibilidade à sua empresa ou instituição 
tanto anteriormente, através do material de divulgação, 
como durante a realização do Congresso através do 
material que poderá ser distribuído e/ou exposto.

Consulte a lista completa dos vários tipos de patrocínios 
e das respetivas contrapartidas.

The V International Congress on Risk will take place 
in the days 12h to 16th of October 2020, at the Faculty of 
Letters of the University of Coimbra, and the first days, 12th  
to 15th, will be dedicated to scientific activities that includes 
the communication presentation (oral and in posters) of the 
participants from various nationalities and scientific fields, 
and reputed invited conferences speakers. The day 16nd will 
be reserved for technical visits. On the other hand, were 
signed Cooperation Protocols with the ANEPC - Portuguese 
National Authority of Emergency and Civil Protection , ENB - 
National School of Firefighters and Regional Civil Protection 
Service of Madeira and Regional Civil Protection and Fire 
Service of the Azores, aiming a large participation of the 
civil protection agents, which respond to the concrete 
manifestations of the different types of risks. Sponsoring the 
V International Congress on Risks allows greater 
visibility to your company or institution, not nlu before, 
through the promotional material, but also during the 
Congress, through the material that can be distributed 
and/or exposed.

See the full list of the various types of sponsorships 
and the respective benefits.

Condições especiais a acordar com os interessados
Other Sponsorship opportunaties

As contrapartidas de patrocínios de outros montantes serão analisados caso a caso pela Comissão Organizador do V CIR.
Others sponsorship levels and opportunnties will be examined individually by the Organizing Comminttee of the V CIR.

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Aeródromo da Lousã, Chã do Freixo
3200-395, VILARINHO LSA - Portugal
Telefone: + 351 239 992 251
E-mail: congressoriscos@gmail.com  ou  riscos@riscos.pt 
Web: https://vcir.riscos.pt/

Beneficios
Benefits

Platina
Platinum

Ouro
Gold

Prata
Silver

Bronze
Bronze

5.000€ 2.500€ 1.000€ 500€

Espaço para publicitar a empresa no programa em papel a distribuir aos participantes
Sponsor’s promotion space in the Congress programme paper

1 página 
inteira

1/2 
página 

1/4 
página

1/8 
página

Logotipo na documentação distribuída aos participantes
Sponsor logo in all the Congress documentacion given to all the participants X X X X
Logotipo na página web do Congresso
Logo in the Congress web page X X X X
Ligação da página web do Congresso à página da sua instituição
Link from the Congress web page to the Sponsor web page X X X X
Projeção do logotipo durante os debates e nos intervalos das conferências
Projecton of the Sponsor logo during the debates and in the Congress breaks X X X X
Inclusão/distribuição de material publicitário/informativo na pasta dos participantes
Sponsor’s promotion item inclued in the Congress bag X X X X
Inscrições gratuítas
Free registrations 4 2 1 X
Cedência de espaço de exposição para apresentação da Instituição (rollers/Posters)
Exhibit space to preente the Sponsor’s roller(s) or a poster 2 1 X X
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