
Fórum Internacional  

              COMUNIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

FICIS’15                                 Fórum Internacional COMUNIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

INFORMAÇÕES & FAQ’s - FICIS’15 

Informações: 

W: www.ficis.pt 
@: info@ficis.pt 
T: +351 936 762 355 

Reservas de espaços de exposição:  

Parque de Exposições de Braga 
@: jose.olimpio@investbraga.com 
T: +351 253 208 230 

 

1. Datas importantes 

 

Duração do evento 

16 – 19 Abril 2015 

Data limite para reserva de espaços – expositores: 

16 Março 2015 

 

Horário de funcionamento 

Nave exposição (16 - 19 Abril 2015): Visitantes 10:00 – 18:00; Expositores 09:00 – 18:00 

Auditório (16 - 17 Abril 2015): 09:00 – 19:00 

 

Montagem Stands Pavilhão de Exposição 

13 – 15 Abril 2015: 09:00 às 20:00 

 

Montagem Exterior 

15 Abril 2015: 09:00 às 20:00 

 

Desmontagem Stands Pavilhão de Exposição 

20 - 21 Abril 2015: 09.00 às 20:00 

 

Desmontagem Exterior 

20 Abril 2015: 09.00 às 20:00 
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2. É a primeira edição do evento? 

Esta é a 1ª edição deste Fórum Internacional que integra uma temática inserida nos domínios 

da Estratégia da Europa no âmbito do quadro Comunitário de Apoio para o horizonte 2014-

2020. É um evento de impacto internacional, baseado na Euro-Região, Norte-Galiza. 

Contará com a presença de especialistas, líderes de opinião e decisores que partilham os mais 

recentes desenvolvimentos, resultados e estratégias no domínio das Comunidades Inteligentes 

e Sustentáveis. 

Pretende-se afirmar a região como um pólo de atração e dimensão internacional no domínio 

das comunidades inteligentes e sustentáveis, estimulando a ligação Norte-Galiza. 

Este evento insere-se no “My Place in XXI” e contará com mais edições no horizonte até 2020. 

 

3. Quais os temas abordados? 

Será apresentada uma visão integrada e transversal das principais áreas no domínio das 

comunidades inteligentes e sustentáveis e inserida nos domínios da Estratégia da Europa no 

âmbito do quadro Comunitário de Apoio para o horizonte 2014-2020: Energia, Mobilidade, 

Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, Governança, Segurança, Regeneração Urbana e 

Economia. 

 

4. Qual o público-alvo? 

Estimamos a presença de 250 autarquias, 3600 empresários, 2500 estudantes e 5000 

visitantes. Todos estão convidados a participar no Fórum Internacional das Comunidades 

Inteligentes e Sustentáveis. 

 

5. Qual é o programa? 

O programa das conferências será quinta-feira e sexta-feira, 16 e 17 de abril de 2015. 

O dia 16 de abril será direcionado a “Empresas e Negócios” onde serão discutidos temas como 

regeneração urbana, mobilidade e comunidades sustentáveis, comunicações e energia e 

inovação e competitividade. 

O dia 17 de abril será direcionado a “Instituições do Conhecimento e Governança” onde serão 

discutidos temas como tecnologias e organizações, economia e governança nas cidades do 

futuro. 

O programa de sábado e domingo, dias 18 e 19 de abril, será mais direcionado a iniciativas 

empresariais dos patrocinadores e expositores, para as quais estaremos disponíveis para 

contribuir como facilitadores. 
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6. Quais as datas limites para inscrição? 

Poderá participar no evento enquanto visitante e a inscrição poderá ser efetuada no próprio 

dia. Se pretender participar enquanto expositor a inscrição e reserva de espaço deverá ser 

efetuada até 16 de março de 2015. 

Pode utilizar o logo da FICIS 2015 logo que a inscrição e respetivo pagamento sejam efetuados, 

estando no entanto a sua utilização sujeita a pedido. 

 

7. Quais os espaços de exposição e custos? 

Existem espaços de exposição no pavilhão de exposição e uma área de exposição exterior, de 

acordo com a tabela seguinte. 

Pavilhão de exposições (5000 m2) – interior Custo 

Cada módulo de 9 m
2
 (3 m x 3 m) 450 EUR + IVA 

Inclui estrutura com carpete, iluminação, quadro elétrico (monofásico), nome do expositor no frontão e 
internet. 

Oferta de 250 convites (convites adicionais – custo adicional 10 euros por cada 100 convites) 

Livre trânsitos montagem e desmontagem: até 3 módulos – 3; ≥ 4 módulos- 4  

Livre trânsitos durante evento: 1 módulo - 3; 2 módulos - 4; 3 módulos - 6; 4 módulos - 6 

 

 
Cada espaço de 9 m2 (3 m x 3 m), sem montagem de stand. Inclui internet.  340 EUR + IVA 

Oferta de 250 convites (convites adicionais – custo adicional 10 euros por cada 100 convites) 

Livre trânsitos montagem e desmontagem: até 3 espaços – 3; ≥ 4 espaços- 4 

Livre trânsitos durante evento: 1 espaço - 3; 2 espaços - 4; 3 espaços - 6; 4 espaços – 6 

Área de exposição (15000 m2) - exterior Custo 

- Cada m2 7 EUR/m2 + IVA 
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8. Outras informações para expositores 

A reserva do espaço de exposição deve ser efetuada até ao dia 16 de março de 2015, depois da 

qual poderá ficar condicionada a sua aceitação. Do conjunto de impressos de inscrição deve 

constar obrigatoriamente o contrato de expositor, assinado e carimbado e acompanhado da 

liquidação integral da locação da área/stand pretendidos, até 30 de março de 2015 (data 

indicada no contrato de expositor). Só será considerado adjudicado o espaço e entrega das 

credenciais de acesso depois da liquidação integral da locação. 

Caso não pretenda a montagem do stand o expositor terá que trazer o quadro elétrico. Será 

possível o aluguer deste equipamento, entre outros em equipamentos / mobiliário / serviços. 

Os valores de aluguer estão disponíveis em www.ficis.pt. 

 

 

9. Quais as modalidades de patrocínios e custos? 

Existem 3 modalidades de patrocínio: PLATINIUM, SILVER E GOLD de acordo com a tabela 
seguinte. 

 Custo 

PLATINIUM 15000 EUR 

- GOLD + Logo proeminente em toda a comunicação 

- Convite para sessões privadas com os oradores 

- Pavilhão de exposições: 4 módulos de 9 m2 (3 m x 3 m) 
(Inclui estrutura com carpete e internet; ou espaço equivalente caso o patrocinador pretenda montar o 
seu próprio stand personalizado) 

- 1500 convites para o Fórum (convites adicionais a pedido, sem custos) 

GOLD 7500 EUR 

- SILVER + Apresentação da empresa em sala 

- Participação em evento network para Silver/ Gold Partners 

- Possibilidade de colocar propostas de emprego no microsite 

- Pavilhão de exposições: 2 módulos de 9 m2 (3 m x 3 m) 
(Inclui estrutura com carpete e internet; ou espaço – caso o patrocinador pretenda montar o seu 
próprio stand personalizado) 

- 750 convites para o Fórum (convites adicionais – custo adicional 10 euros por cada 100 convites) 

SILVER 2500 EUR 

- Logo e link da empresa no microsite 

- Logo (menor dimensão) junto dos restantes partners 

- Apresentação da empresa (visão/ missão/ valores/ contatos) na sub-página Partners 

- Publicação de comunicação digital nos sites das entidades promotoras 

- Pavilhão de exposições: 1 módulo de 9 m2 (3 m x 3 m) 
(Inclui estrutura com carpete e internet; ou espaço equivalente – caso o patrocinador pretenda montar 
o seu próprio stand personalizado) 

- 500 convites para o Fórum (convites adicionais – custo adicional de 10 euros por cada 100 convites) 
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10. Outras informações para patrocinadores 

A formalização enquanto patrocinador deve ser efetuada até ao dia 16 de março de 2015, 

depois da qual poderá ficar condicionada a sua aceitação. Do conjunto de impressos de 

inscrição deve constar obrigatoriamente o contrato de patrocinador, assinado e carimbado e 

acompanhado da importância de 1/3 do total do valor; os restantes 2/3 deverão ser pagos até 

dia 13 de abril (data indicada no contrato de patrocinador), só será considerada a presença 

enquanto patrocinador, adjudicada a locação da área/stands pretendidos e entrega das 

credenciais de acesso depois da liquidação do total do valor.  

 

11. Planta pavilhão exposições - interior 
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12. Planta exposição - exterior 
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13. Serviços Expositor / Aluguer mobiliário 
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