Informação para

Patrocinadores

Unidade de Computação Científica Nacional
Avenida do Brasil, 101.
1700-066 Lisboa, Portugal
Tel. (351) 218 440 100
Fax (351) 218 472 167
c.imagem@fccn.pt
www.fccn.pt

Politécnico de Leiria (Campus 2)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena, Alto do Vieiro
2411-901 Leiria, Portugal
Tel. (351) 244 830 010
Fax (351) 244 820 310
ipleiria@ipleiria.pt
www.ipleiria.pt

Introdução

Bem-vindos às Jornadas Computação Científica 2020
O que são as Jornadas Computação
Científica?

Sobre a Unidade de Computação
Científica

As Jornadas de Computação Científica são uma
conferência promovida pela Unidade de
Computação Científica e já reconhecida como o
principal ponto de encontro anual de todos os
envolvidos na disponibilização de infraestruturas e
serviços avançados destinados à comunidade de
ensino superior e de investigação. Conectividade,
Computação, Colaboração, Conhecimento e
Segurança serão as principais matérias de
destaque durante as apresentações, sessões
plenárias, reuniões de trabalho e workshops que
acontecem ao longo dos três dias de evento.

A Unidade de Computação Científica Nacional da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia NREN portuguesa (National Research and
Education Network) tem como missão principal o
planeamento e gestão da RCTS – Rede Ciência,
Tecnologia e Sociedade.

O programa conta ainda com um jantar social, na
noite do segundo dia de trabalhos. A 11ª edição das
Jornadas de Computação Científica irá realizar-se
em Leiria, com estreito apoio do Politécnico de
Leiria, nos dias 21, 22 e 23 de abril, 2020.

A RCTS é uma infraestrutura de investigação digital,
transversal a todas as áreas do conhecimento e que
cobre todo o território nacional. Sobre esta rede de
alto desempenho, a Unidade de Computação
Científica disponibiliza serviços avançados para a
comunidade de ensino e de investigação e assegura
os requisitos de comunicações e serviços digitais
avançados, para as diversas comunidades de
utilizadores destas entidades.
Mais informações em www.fccn.pt.
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Introdução

Bem-vindos às Jornadas Computação Científica 2020
Sobre o Politécnico de Leiria
O Politécnico de Leiria é uma instituição pública de
ensino superior dedicada à educação e investigação,
que forma cidadãos com competências relevantes
para contribuírem para o desenvolvimento
sustentável
regional
e
nacional,
gerando
conhecimento e inovação de elevado valor cultural,
económico e social.

12.500

45

Estudantes

Licenciaturas

79

47

Mestrados
e Pós-graduações

TeSP

Ecossistema de Qualidade e Inovação
+900 Professores / 60% Doutorados
+130 Laboratórios
15 Unidades de Investigação
1 Centro de Transferência de Conhecimento
1 Parque Tecnológico
3 Incubadoras de Empresas
1 Associação Empresarial
1 Escola de Negócios
1 Centro Ciência Viva
2 Agências Regionais de Energia e Ambiente

5

5

Cidades

Escolas

2

1

Infraestruturas
científicas

Núcleo de formação

Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
(ESECS)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)
Escola Superior de Saúde (ESSLei)
Caldas da Rainha
Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR)
Peniche
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
(ESTM)
Centro de I&D, Formação e Divulgação
do Conhecimento Marítimo (CETEMARES)
Marinha Grande
Centro para o Desenvolvimento Rápido
e Sustentado do Produto (CDRSP)
Torres Vedras
Núcleo de Formação do Politécnico de Leiria
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Mais-valia e perfis dos participantes
Os
Patrocinadores
deste
evento
terão
oportunidade de:
• Apresentar e divulgar a empresa ou instituição e
produtos junto da comunidade académica e de
investigação nacionais;
• Chegar à conversa com decisores e profissionais
responsáveis por serviços técnicos de informática e
responsáveis por bibliotecas e serviços de
documentação das Instituições do Ensino Superior e
Investigação;
• Ficar a par das novidades e tomar parte da
partilha sobre os recentes avanços nas áreas
desenvolvidas e potenciar a partilha de know-how
dentro desta comunidade;
• Captar oportunidades de networking entre
participantes, oradores e patrocinadores;
• Ter acesso ao programa social paralelo ao evento.

Perfil dos participantes por tipo de
instituição na edição de 2019
Os destinatários das Jornadas são os responsáveis
por
serviços
de
informática
e
biblioteca/documentação/arquivo das instituições de
ensino
superior
e
também
decisores,
nomeadamente, dirigentes institucionais com estes
pelouros, responsáveis pela execução de ciência e
responsáveis por unidades de investigação. Na
edição de 2019 o perfil de participantes foi o
seguinte:

1%
4%
5%
7%
59%

24%

Gráfico 1: Perfil dos participantes

Universidades e Politécnicos (59%)
Patrocinador (24%)
Professor (7%)
Investigador (5%)
Comercial / Tech Industry (4%)
Estudante de Doutoramento (1%)
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Condições de Patrocínio (350 participantes)

Quero patrocinar

Patrocínio Platina

Patrocínio Ouro

Patrocínio Prata

3.500€ (+IVA)

2.600€ (+IVA)

1.600€ (+IVA)

• Introdução de logo
institucional em todos os
suportes de comunicação
do evento, incluindo
website;

• Introdução de logo
institucional em todos os
suportes de comunicação
do evento, incluindo
website;

• Introdução de logo
institucional em todos os
suportes de comunicação
do evento, incluindo
website;

• Apresentação técnica de
15 minutos em sessão
paralela.
(Nota: O tema da
apresentação será
validado previamente);

• Merchandising /
documentação nas pastas
do evento;

• Merchandising /
documentação nas pastas
do evento;

• Stand ou marcação /
alcatifa no chão;

• 1 inscrição no jantar
social.

• Merchandising /
documentação nas pastas
do evento;

• 2 inscrições no Jantar
social.

• Stand expositor com
mesa e 2 cadeiras;
• 3 inscrições no jantar
social.
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Alternativas de Patrocínio (350 participantes)
Patrocínio
Coffee-break

Quero patrocinar

• Branding no coffee-break;
• Indicação de patrocínio no website do evento;
• Possibilidade de deixar merchandising no local do
evento.

Valor estimado:

• Branding no almoço;
• Indicação de patrocínio no website do evento;
• Possibilidade de deixar merchandising no local do
evento.

Valor estimado:

Patrocínio
Evento social
Jantar

• Branding no evento social/jantar;
• Indicação de patrocínio no website do evento;
• Possibilidade de deixar merchandising no local do
evento.

Valor estimado:

Happy hour /

Cocktail pack: Construído à medida.

Orçamento à medida

Welcome party

Festa numa das noites, num bar da cidade.

Orçamento à medida

Ofertas
Happy hour

Oferta
equipamento
para
prémio de concurso.
Cocktaildepack:
Construído
à medida.

Orçamento
à medida
A orçamentar

Ofertas
Outros

Abertura
sugestões e para
ideiasprémio
originais
outros
Oferta deaequipamento
de para
concurso.
tipos de patrocínio.

A orçamentar
Orçamento à medida

Patrocínio
Almoço

Welcome reception

5€ (+IVA)

por participante

15€ (+IVA)
por participante

40€ (+IVA)
por participante

• Os patrocínios serão concedidos por ordem cronológica de pedido, (base first-come, first-served).
• Todos os pagamentos relativos a patrocínios na edição das Jornadas do ano anterior deverão estar saldados
até 3 dias antes do início do evento, sob pena de não participação.
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