4ª REUNIÃO INTERNACIONAL DA REDE
ACADÉMICA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE DA
LUSOFONIA
PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Agosto 2021

O que é a RACS?

A Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS foi criada a 1 de setembro
de 2016, com a missão de “promover a formação e a cooperação científica na área das
ciências da saúde, entre instituições de ensino superior e centros de investigação de países
e comunidades de língua portuguesa”.
A RACS encontra-se em plena fase de expansão junto de mais de 550 instituições de ensino
superior da área da saúde, no espaço lusófono, registando atualmente meia centena de
membros efetivos e entidades parceiras, de sete países de língua portuguesa, abrangendo
mais de 90.000 estudantes e 4.500 docentes.
A 4ª Reunião Internacional da RACS, será realizado nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de
2021, em Benguela, sendo a primeira vez que Angola irá promover este tão respeitado
espaço de debate e de troca de experiências entre múltiplas Instituições de Ensino Superior
da Lusofonia.

PORQUÊ PATROCINAR?

Como patrocinador da 4ª Reunião da RACS, a sua entidade e/ou marca estará associada
ao evento e integrará a montra do que de melhor existe na Lusofonia em matéria de
qualificação técnica e científica, com os seguintes benefícios, entre outros:
· Reforço da reputação da sua organização, a nível nacional e internacional;
· Projecção da sua imagem e reconhecimento social interno e externo;
· Integração numa rede alargada de entidades e peritos participantes, com relevância,
no seu sector de actividade em concreto;
· Participação num evento único a nível nacional e internacional.
Estamos perante uma reunião virtuosa de actores relevantes na área da investigação
científica e educação no Espaço Lusófono, com destaque para responsáveis e decisores
políticos e económicos, parceiros institucionais, investigadores e gestores, formadores e
docentes do ensino médio e universitário, formandos e jovens profissionais. Teremos
mais de 4000 internautas em 3 dias e dezenas de comunicações e/ou apresentações de
posters online.

COMO PATROCINAR?

O patrocínio poderá ser feito de duas maneiras:
1 - Comprando uma quota de patrocínio presencial ou virtual.
2 - Apoiando através da cedência ou aquisição de bens, equipamentos ou serviços, em
género e know-how, no âmbito das seguintes áreas:
· Comunicação & imagem do evento;
· Logística do evento;
· Técnica, em qualquer um dos temas do painel principal, até num máximo de 15
minutos de apresentação, consoante o programa actualizado.

“Vamos ajustar o seu patrocínio às suas necessidades e visão.”

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS PATROCINADORES

· Patrocinador presencial: Espaço 9m2 + logotipo do patrocinador + logotipo no site do evento +
1 roll up no evento.
Oferta de duas inscrições, sendo uma presencial e outra online.
Oferta de um convite para a Cerimónia/Jantar de encerramento.
· Patrocinador Virtual: logotipo no Site + Link do patrocinador ou vídeo de divulgação (o anúncio
poderá também ser divulgado em páginas digitais dos parceiros ligados a comunicação).

Oferta de uma inscrição online.

· Os patrocinadores membros da RACS têm direito a 10% de desconto sobre qualquer valor indicado,
incluindo as ofertas mencionadas para os Expositores que não são membros.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS PATROCINADORES

Patrocinador Presencial
Valor de 450.000,00 AOA ou 570,00 € ou 700,00 $
Data limite da inscrição e pagamento: 01/11/2021

Observação: A Organização oferece a área e o expositor já montado;
O expositor pode e deve decorar e mobiliar o stand, conforme entender.

Imagem ilustrativa

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS PATROCINADORES
Patrocinador Virtual
Valor de 75.000,00 AOA (25.000,00 AOA dia) ou 150,00 € (50,00 € dia) ou
170,00 $ (50 $ dia)
Data limite da inscrição e pagamento: 15/11/2021

RESPONSABILIDADES DOS PATROCINADORES PRESENCIAIS

· Garantir a entrega atempada, e em conformidade com o acordado com a organização,
dos bens, equipamentos ou serviços;
· Garantir a existência de seguros para os bens/equipamentos cedidos.

OBRIGADO

e-mail: 4rracs@ispbenguela.com
Website: https://4rracs.ao/
Facebook: https://www.facebook.com/events/2722235988066922
Patrocinador membro da RACS: https://4rracs.ao/patrocinadorracs.php
Patrocinador não membro da RACS: https://4rracs.ao/patrocinador.php

