
 

 

 

 

 

 
 

INFORMAÇÃO GERAL – EXPOSIÇÃO TÉCNICA BEFIB2012 
 

Local e Data 

Guimarães, Centro Cultural Vila Flor (http://www.ccvf.pt/), 19 a 21 de Setembro de 2012 

 

Exposição Técnica 

A Exposição Técnica abordará os seguintes temas: 

 Materiais e componentes para estruturas; 

 Equipamentos para o projecto, construção, observação e reparação de estruturas; 

 Realização de estruturas: projectos e obras. 

 

Participantes 

A Exposição Técnica é destinada à participação das empresas ou entidades interessadas 

nesta temática, nomeadamente, donos de obra, gabinetes de projecto e consultoria, 

fabricantes ou fornecedores de materiais e equipamentos, e empresas de construção ou 

de reparação de estruturas. 

 

Calendário 

Montagem: 18 de Setembro, 14h30-17h30 

Abertura: 19 de Setembro, 9h00 

Encerramento: 21 de Setembro, 17h30 

Desmontagem: 21 de Setembro, 17h30-20h00 

 

Área de Exposição 

A Exposição está localizada nos Foyers dos Auditórios (Grande e Pequeno), onde também 

decorrerão os coffee-breaks. 

A Exposição consiste num máximo previsível de 15 stands no Foyer do Grande Auditório 

e de 5 stands no Foyer do Pequeno Auditório com os números de identificação indicados 

nas plantas seguintes (1 a 20). Além dos stands, haverá zonas demarcadas com 2 m2 de 

área (8 no Foyer do Grande Auditório e 8 no Foyer do Pequeno Auditório) onde os 

expositores poderão colocar os seus conteúdos. Estas zonas estão identificadas por letras 

nas plantas seguintes. 

A preparação e o arranjo, quer dos stands como das referidas zonas demarcadas, são da 

responsabilidade dos próprios expositores. 

 

Planta do Foyer do Grande Auditório Planta do Foyer do Pequeno Auditório 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições 

A Ficha de Inscrição para participação na Exposição Técnica (anexa ao presente 

documento) deve ser enviada à Comissão Organizadora, acompanhada do pagamento do 

espaço. 

Com base na ordem de recepção das inscrições e com base nos pagamentos, a Comissão 

Organizadora informará os Expositores sobre a aceitação ou não da sua inscrição e das 

suas escolhas. 

No caso de não ser possível satisfazer as escolhas do Expositor, ser-lhe-á pedido que 

faça uma nova escolha.  

Os stands terão área de 6 m2 (3 m × 2 m), com as dimensões e configuração indicadas 

na figura seguinte. Será disponibilizado com cada stand o seguinte conjunto: carpete; 

mesa; 2 cadeiras; instalação eléctrica. Nas zonas demarcadas com 2 m2 (2 m × 1 m) 

será disponibilizada a carpete e a instalação eléctrica. 

 

 2.0 m 

2.5 m 

3.0 m 

3.0 m 

 
Dimensões dos Stands. 

 
Cancelamento da Inscrição 

Eventuais pedidos de cancelamento da inscrição devem ser solicitados à Comissão 

Organizadora por escrito. A devolução do pagamento só será possível no caso do pedido 

de cancelamento ser efectuado antes da resposta de aceitação da inscrição. 

 

Responsabilidades 

A Comissão Organizadora é responsável pela ordem geral na área da Exposição, sendo 

fornecida energia monofásica e colocado o respectivo “lettering” nos stands. 

O Expositor será responsável pelas suas licenças e seguros. Será também responsável 

por quaisquer danos causados pelo seu pessoal às instalações. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Descrição do Expositor 

Empresa/Instituição  

Endereço  

Cidade  Código Postal  País  

Pessoa para contacto Apelido  Nome   

Título  

Telefone  Fax  

Correio electrónico  Web site  

Pessoa(s) para inscrição 

gratuita (nome) 

 

5 números de stands (por 

ordem de preferência) 

 

5 números de áreas 

delimitadas de 2 m2 (por 
ordem de preferência) 

 

 

Modalidade de participação 

 Custo Quantia 

Patrocinador com exposição - Área delimitada de 2 m2 2250 + IVA  

Patrocinador com exposição - Stand com área de 6 m2 2900 + IVA  

Patrocinador com exposição e com destaque - Stand com área de 6 m2 4900 + IVA  

Valor Total  

 

Forma de pagamento Quantia 

  Trânsferência 

Bancária 

Banco: Millennium bcp  

NIB: 0033 0000 00064286460 05  

Nome do titular da conta: TecMinho  

 Cartão de crédito 

 Visa 

 Mastercard 

 Amex 

Cartão Nº:  

Data de validade (mês/ano):  

Nome do titular do cartão:  

Assinatura do titular do cartão:  

 

Este formulário deverá ser preenchido e enviado, em conjunto com o comprovativo de 

pagamento (no caso de transferência bancária), ao Secretariado do BEFIB2012 por Fax, 

correio electrónico ou correio para: 
 

BEFIB2012 

Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil 

Azurém, P-4800-058 Guimarães 
 

Tel.: +351 253 510218, Fax: +351 253 510217, E-mail: befib2012@civil.uminho.pt 

http:// www. befib2012.civil.uminho.pt 

 

_________________            _________________________________________________ 

Data    Assinatura  

Exposição Técnica BEFIB2012 - Formulário de Inscrição 

 


