I Feira do Equipamento Científico
8-10 de Dezembro de 2006
REGULAMENTO

1 - ORGANIZAÇÃO
A I Feira do Equipamento Científico é parte integrante do 15ª Congresso Nacional de
Bioquímica, que contará com 700-800 participantes nacionais e estrangeiros das áreas
das Biociências e Biomedicina.
2 - OBJECTIVO
Juntar num espaço privilegiado, de contacto e convívio, a comunidade científica e as
empresas envolvidas no fornecimento de equipamentos e materiais para investigação,
potenciando, assim, uma interacção estreita entre os vários agentes da investigação
científica nacional.
3 - CALENDARIZAÇÃO
A 1ª Feira do Equipamento Científico decorrerá de 8 a 10 de Dezembro de 2006, no
Pavilhão Gimnodesportivo Aristídes Hall, instalado numa área central do campus
Universitário da Universidade de Aveiro.
4 - PARTICIPAÇÃO
As empresas participantes deverão formalizar a sua inscrição através do formulário aqui
disponível, e enviá-lo até ao dia 31 de Julho de 2006 para:
15º Congresso Nacional de Bioquímica
IEETA
A/c Anabela Viegas
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
5 - ESPAÇO
As empresas participantes poderão escolher uma das seguintes opções :
Opção A
• Patrocínio Especial (valor a acordar caso a caso), em contrapartida a
Comissão Organizadora do Congresso disponibilizará o seguinte:

Stand para exposição, com as seguintes características:
Dimensões: 3.00 x 6.00m e 2,50m de altura.
Estrutura: perfil de alumínio octogonal lacado a cinza e placas de
melamínico de cor branca.
Piso alcatifado
Para identificação do expositor, no frontão será aplicado um leterring,
elaborado em vinil autocolante de cor preta e tipo de letra normalizados
(arial – 10 cm de altura).
A iluminação é constituída por 8 projectores de 100W, apresentando cada
stand duas tomada monofásica de 220v (poderão ser solicitadas tomadas
extra.

Relativamente ao mobiliário, existe um conjunto base, constituído por 2
cadeiras e 2 mesas tipo escolar com as dimensões aproximadas 0,65 x 1,40 m
Uma inscrição completa que permitirá, o acesso às sessões científicas, à
documentação do evento e coffee breaks.
Inclusão do logótipo da empresa nos anúncios a serem divulgados nos
jornais Expresso e Público durante o mês de Julho de 2006.
Inclusão do logótipo da empresa na página web do evento.
Colocação de faixa com nome da empresa, logótipo, localidade e contacto,
com as medidas (aprox.) 2.00 x 1.50m que será colocada em lugar de
destaque no recinto da feira.
Serão ainda oferecidos dois almoços para o dia 9 de Dezembro/2006
Opção B
• Patrocínio de 1.000€ (mil euros) + IVA, em contrapartida a Comissão
Organizadora do Congresso disponibilizará o seguinte:

Stand para exposição, com as seguintes características:
Dimensões: 3.00 x 3.00 e 2,50m de altura,
Estrutura: perfil de alumínio octogonal lacado a cinza e placas de
melamínico de cor branca.
Piso alcatifado

Para identificação do expositor, no frontão será aplicado um leterring,
elaborado em vinil autocolante de cor preta e tipo de letra normalizados
(arial – 10 cm de altura).
A iluminação é constituída por 4 projectores de 100W, apresentando cada
stand uma tomada monofásica de 220v (poderão ser solicitadas tomadas
extra).
Relativamente ao mobiliário, existe um conjunto base, constituído por 2
cadeiras e 1 mesa tipo escolar com as dimensões aproximadas de 0,65 x 1,40 m
Uma inscrição completa que permitirá o acesso às sessões cientificas, bem como
ao livro de actas e coffee breaks.
Serão ainda oferecidos dois almoços para o dia 9 de Dezembro/2006
Opção C (Apenas para pequenas empresas ou empresas em fase de
instalação)
Patrocínio de 500€ (quinhentos euros) + IVA, em contrapartida a Comissão
Organizadora do Congresso apenas disponibilizará uma área de 15 m2., bem
como uma tomada monofásica de 220v. Instalação e mobiliário será da inteira
responsabilidade da empresa expositora. Serão ainda oferecidos dois almoços
para o dia 9 de Dezembro/2006
6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA
A exposição estará aberta no seguinte horário:
Dia 8 – 17:30h às 20:30h
Dia 9 – 9:30h às 20:30h
Dia 10 – 9:30h às 13:00h
Dias 9 e 10 o espaço da feira abre às 9:00h para que os expositores possam fazer
a limpeza do seu stand até às 9:30h, hora de abertura ao público.

7 - MONTAGEM
Informamos que é proibido suspender, pregar, aparafusar, cravar, colar ou
qualquer outro meio de fixação nos elementos construtivos (paredes, chão,
tecto, colunas, etc) das instalações ou utilizar materiais ou técnicas que possam
causar danos nas instalações ou em pessoas.
A remoção de lixos e entulhos resultantes das montagens e desmontagens
serão da inteira responsabilidade do expositor.
As empresas expositoras devem atender aos limites de área adquirida bem
como altura máxima da área onde se encontram localizados, sendo obrigatório
que cada Expositor se confine exclusivamente ao espaço adquirido.

Nos períodos de montagem e desmontagem as entradas deverão ser feitas
pelas portas assinaladas para o efeito.
Os descarregamentos serão feitos por ordem de chegada.
É obrigatório que durante o evento, nomeadamente nos períodos de montagem
e desmontagem, sejam sempre deixados totalmente desimpedidos:
•Corredores;
•Botões de alarme;
• Meios de combate a incêndios;
• Portas de serviço;
• Saídas de emergência.
8 - HORÁRIOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO
Montagem dos stands das empresas participantes:
8 de Dezembro – 10:00h às 15:00h
Desmontagem geral – 11 de Dezembro – 9:00h às 12:00h
9 - RUÍDO E SONORIZAÇÃO
Durante o decorrer do Congresso não será permitida maquinaria ou
equipamento de som susceptível de incomodar ou interferir, de forma directa
ou indirecta, nas acções dos outros Expositores.
Haverá obviamente a condescendência necessária para os períodos de
montagens e desmontagens.
10 - FUMOS E GASES
Durante o decorrer da feira não será permitida a emissão de fumos ou gases
susceptíveis de incomodar ou interferir, de forma directa ou indirecta, no bem
estar e/ou saúde dos participantes ou staff presente.

11 - LIMPEZA
A limpeza geral da área de exposição e corredores estará a cargo da
organização deste evento. Os expositores terão apenas a seu cargo a limpeza
dos respectivos stands, que deverá ser efectuada antes da abertura diária da
exposição.
12 - SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE
O local de realização da I Feira do Equipamento Científico, será vigiado por um
elemento do corpo de segurança da Universidade de Aveiro, 24 horas por dia,
no entanto deverão as empresas expositoras efectuar o seguro do equipamento
presente nesta exposição.

13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
A empresa participante terá que liquidar o custo total da reserva de espaço até
ao dia 31 de Julho de 2006. O pagamento poderá ser feito através de cheque,
passado à ordem do IEETA-Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de
Aveiro, ou transferência bancária.
Dados para transferência:
Banco Espírito Santo – Aveiro Parque
Rua Capitão Sousa Pizarro, nº58
3810-076 Aveiro
IBAN: PT50 0007 0000 1063 4000 19723
Swift code: BESCPTPL
NIB: 0007 0000 1063 4000 19723

14 - DIVULGAÇÃO
A organização deste evento compromete-se a divulgar quer através da
Sociedade Portuguesa de Bioquímica, quer através dos seguintes meios de
comunicação: página web, jornais Expresso e Público e ainda em entidades de
ensino superior espalhadas pelo país.

15 - APRESENTAÇÕES PARALELAS
As empresas que pretendam fazer uma apresentação (power point ou similar),
com duração máxima de 30 minutos, deverão solicitar até ao dia 30 de
Novembro a reserva de uma sala de conferências. As apresentações serão
incluídas num painel específico, no entanto existe um limite máximo de
reservas. A marcação das apresentações obedecerá a um critério baseado na
ordem de entrada dos pedidos e dos horários disponíveis .

