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Informação prática sobre o evento
Nome do evento: 5° Encontro Português de Jovens Químicos (PYCheM) e o 1° Encontro Europeu de
Jovens Químicos (EYCHeM)
Data: 26 a 29 de Abril de 2016

Local: Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal

Audiência principal: Estudantes e investigadores de todas as áreas da Química e da interface da
Química com outras áreas científicas. Este ano pela primeira vez, realizamos paralelamente o 1º
encontro Europeu, o que garantirá uma vasta audiência, com investigadores de toda a Europa. Temos
também prevista a presença de investigadores vindos do Brasil, Estados Unidos e Rússia.
Objectivo: Divulgação do trabalho científico em diversas áreas da Química (Orgânica, Inorgânica,
Analítica, etc.) e da interface da Química com outras áreas científicas (Biologia, Medicina,
Nanotecnologia, etc.). Este evento apresenta-se como uma oportunidade incontornável para promover
a discussão científica e a colaboração entre os jovens investigadores de toda a Europa.
Primeiros oradores confirmados:
- Prof. Ei-ichi Negishi (Prémio Nobel da Química em 2010)
- Prof. Martyn Poliakoff (Universidade de Nottingham e vice-presidente da Royal Society)
- Prof. Peter H. Seeberger (Director of Max Planck Institute of Colloids and Interfaces)
- Prof. Nuno Maulide (University of Vienna‐ Austria)
- Prof. Buddy D. Ratner (University of Washington‐ USA)
- Dr. Hélder Santos (Universidade de Helsínquia)
- Dr. Cláudia Vaz (Hovione‐ Portugal)

Tipos de patrocínio:
Beneficios

OURO

PRATA

BRONZE

• Stand (3x3) com identificação da empresa;
• Divulgação do logotipo da empresa no livro de resumos, na Webpage do encontro,
cartazes e nos ecrãs entre apresentações;
• Distribuição aos participantes de material promocional da empresa, junto com a
documentação oficial do encontro;
• Registo para 2 pessoas (inclui programa social)
• Divulgação do logotipo da empresa no livro de resumos, na Webpage do encontro,
cartazes e nos ecrãs entre apresentações;
• Distribuição aos participantes de material promocional da empresa, junto com a
documentação oficial do encontro.
• Registo para 1 pessoas (inclui programa social)
• Divulgação do logotipo da empresa nos no livro de resumos, na Webpage do
encontro, cartazes e nos ecrãs entre apresentações
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Preço

1000 €

500€

350 €
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Outros patrocínios: Para além das modalidades anteriormente apresentadas é sempre possível
analisar, caso a caso, outros tipos de participação e/ou conjugação de diferentes formas de publicidade
da Empresa.
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