
 

 

 

 

 

 

Assunto: 
8º Simpósio Internacional de betão reforçado com fibras: 
desafios e oportunidades (RILEM - BEFIB 2012) 
19 a 21 de Setembro de 2012 

 

Data: 
15-01-2012 

 
 
Exmos. Senhores, 
 

As possibilidades e os desafios do betão reforçado com fibras têm sido objecto de 

análise num evento internacional, realizado de quatro em quatro anos, designado por 

RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete (BEFIB). Na senda do 

sucesso assinalável das anteriores sete edições já realizadas do BEFIB, os recentes 

desenvolvimentos no âmbito do betão reforçado com fibras, nas vertentes tecnológicas, 

científicas e de aplicação, serão debatidos no próximo Simpósio, o BEFIB 2012, que 

decorrerá em Guimarães, Portugal, entre 19 e 21 de Setembro de 2012 nas instalações 

do Centro Cultural Vila Flor. O BEFIB 2012 será organizado pelo ISISE – Institute for 

Sustainability and Innovation in Structural Engineering e pela Universidade do Minho 

(http://www.befib2012.civil.uminho.pt). Foram recebidos mais de 200 resumos de 

autores oriundos de 43 países, de 5 continentes, o que ilustra o extraordinário interesse 

que este evento e os temas subjacentes têm na comunidade técnica e científica. 

Dada a ligação que este Simpósio tem com a actividade da V/ empresa, e 

considerando-o ser um meio de características especialmente favoráveis ao 

estabelecimento de relações profissionais e de divulgação dos vossos serviços e 

produtos, venho por este meio informar sobre as várias possibilidades de patrocínio que 

o presente evento disponibiliza e que se encontram descritas na tabela da página 

seguinte. 

Ficando na expectativa de uma resposta positiva e à disposição para quaisquer 

esclarecimentos complementares, apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 
Joaquim Barros 

Presidente da Comissão Organizadora do BEFIB2012 
 

PS: Em anexo segue 1º folheto do BEFIB2012 

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


 

 

 

 

 

 

 

Modalidade 
de 

patrocínio 

Benefícios Custo 

1 

 Inclusão da imagem da entidade patrocinadora no 

slide show que será exibido no intervalo das Sessões, 

no livro dos resumos alargados dos trabalhos 

publicados e no CD que inclui os artigos completos. 

 Acesso a uma pasta com os conteúdos do Simpósio 

fornecidos a participante regular. 

600 euros+IVA 

2 

 Inclusão da imagem da entidade patrocinadora no 

slide show que será exibido no intervalo das Sessões, 

no livro dos resumos alargados dos trabalhos 

publicados e no CD que inclui os artigos completos. 

 Uma inscrição gratuita. 

1100 euros+IVA 

3 

 Inclusão da imagem da entidade patrocinadora num 

painel com os logótipos, no slide show que será 

exibido no intervalo das Sessões, no programa final 

do Congresso, no livro dos resumos alargados dos 

trabalhos publicados e no CD que inclui os artigos 

completos. 

 Duas inscrições gratuitas 

1800 euros+IVA 

4 

 Os mesmos benefícios da modalidade 3. 

 Espaço com 2 m2, no formato rectangular 2×1 m2 

para colocação de conteúdos. 

2250 euros+IVA 

5 

 Os mesmos benefícios da modalidade 3. 

 Stand com 6 m2, no formato rectangular 2×3 m2. 
2900 euros+IVA 

6 

 Os mesmos benefícios da modalidade 3. 

 Stand com 6 m2, no formato rectangular 2×3 m2. 

 Um banner de grande dimensão na sala de audiência, 

com elevado destaque (só será possível coexistir dois 

patrocinadores por sala de audiência). 

4900 euros+IVA 

 


