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Exmº Senhor 
Presidente da Direcção 
da ____________ 

 

S/REF    YOUR REF N/REF    OUR REF CS03 / IPQ - Monte da Caparica 

 CS/03/Of. ___/2010 05/04/2010 

ASSUNTO    SUBJECT: Convite para patrocínio de evento técnico-científico 
 
 
A Comissão Sectorial para a Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações (CS03) tem 

desenvolvido actividade desde 1993 no Instituto Português da Qualidade (IPQ), inicialmente no âmbito do 

Conselho Nacional da Qualidade (CNQ), e actualmente no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ). 

Os objectivos gerais da CS03 passam pela análise, promoção e dinamização das várias componentes que 

afectam a Qualidade, a nível de produtos e serviços, e pela preparação de recomendações para a sua melhoria 

no sector das Tecnologias de Informação e Comunicações em Portugal. Mais informações sobre a CS03, 

nomeadamente sobre as suas organizações membro e actividades passadas, podem ser encontradas em 

http://www.quatic.org. 

 

A CS03 realiza de 29 de Setembro a 2 de Outubro de 2010 o 7º Encontro para a Qualidade nas Tecnologias 

de Informação e Comunicações / 7th International Conference on the Quality of Information and 

Communications Technology (QuaTIC'2010). Este evento com periodicidade trienal, realiza-se no Porto 

(http://www.fe.up.pt/quatic10). A edição anterior, QuaTIC’2007, que decorreu com grande êxito em Setembro de 

2007 em Lisboa (http://quatic2007.dsi.uminho.pt/), contou com o patrocínio e apoio de várias entidades, entre as 

quais se destacam: Caixa Geral de Depósitos, Portugal Telecom, Critical Software, Microsoft Portugal, EDP, 

Associação Portuguesa de Certificação, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Instituto Português da 

Qualidade, Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Minho, Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, European Organization for Quality Software Group, itSMF Portugal, APDSI, Ordem dos Engenheiros, 

APQ e ipBPM. 

 

Encontramo-nos neste momento no processo de contacto com um conjunto de entidades com vista à obtenção 

de patrocínios e apoios que permitirão a realização deste importante evento em 2010, o único que se realiza em 

Portugal na área da Qualidade das TICs.  

 

Tendo em conta o volume de patrocínios que a Comissão considera ser necessário assegurar, foram previstos 

três níveis de patrocínios, com diferentes contrapartidas, conforme se sumaria na tabela seguinte: 
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Contrapartida 

Nível de Patrocínio 

Platinum 

(8.000€) 

Gold 

(4.000€) 

Silver 

(2.000€) 

Antes na conferência    

a) Publicação do logótipo (ou nome) e link Web (nos canais aplicáveis) nos 

conteúdos de comunicação do evento, nomeadamente site Web e e-mails e 

cartazes de divulgação. 

Sim 

(diferentes níveis de realce) 

b) Inscrições completas gratuitas, com acesso a sessões técnicas e 

banquete 

3  

pessoas 

2 

pessoas 

1 

pessoa 

Durante a conferência  

c) Menção de agradecimento na sessão de abertura 

Sim 

(diferentes níveis de realce) 

 

d) Logótipo mostrado de forma proeminente em screen savers nos intervalos 

das sessões  

e) Destaque nos materiais entregues aos participantes e nas actas da 

conferência, que serão publicadas pelo IEEE 

f) Inclusão de material publicitário nas pastas dos participantes Sim 

g) Espaço de exposição anexo ao evento, para afixação e livre distribuição 

de materiais publicitários aos participantes (incluindo 2 entradas para o 

espaço de exposição sem acesso à conferência) 

Sim 

(stand 2m 

x 3m) 

Sim 

(mesa e 

quadro) 

Não 

h) Utilização de slots no industrial track para apresentação técnico-comercial 2 slots de 

30 m 

1 slot de 

30 m 
Não 

i) Possibilidade de ser chair de uma sessão (comunicações, painel ou mesa 

redonda) da industrial track 
Sim Sim Não 

Após a conferência  

j) Manutenção da referência no sítio Web por 1 ano Sim 

 

 

Existe ainda a possibilidade de apoiar a realização do QuaTIC’2010 a nível logístico. Os apoios serão 

mencionados nos conteúdos de comunicação e documentação do evento (alíneas a, c, d, e, j na tabela 

anterior), mas não beneficiam de inscrições gratuitas na conferência ou espaço para exposição. 

 

Na qualidade de membros da Comissão Organizadora do QuaTIC’2010, vimos por este meio auscultar a 

possibilidade de a Vossa Empresa vir associar-se à realização do QuaTIC'2010. 

  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Raul Moreira Vidal 

(Sponsor Chair do QuaTIC’2010) 

rmvidal@fe.up.pt 

 

 

Maria Fernanda Trigo 

(Presidente da CS03 e Membro da Comissão 

Organizadora da QuaTIC’2010) 

 

 

     

CC: Prof. João Pascoal Faria (FEUP), Organizing Chair da QuaTIC’2010 

 Prof. Fernando Brito e Abreu (FCT/UNL), Program Chair do QuaTIC’2010  

 Prof. Ricardo Machado (Univ. do Minho), Vice-Presidente da CS03 e Publications Chair do QuaTIC’2010 

 Engº Jorge Coelho (SisConsult), Industrial Chair do QuaTIC’2010 


