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7º Congresso da Indústria Portuguesa Agro-Alimentar 

 

 

Quem? 

Os participantes serão essencialmente empresários e profissionais que 
desempenham funções na cadeia agroalimentar. 

 

 

O quê? 

Cremos que este evento será um marco importante na contribuição para a existência 
de um mercado cada vez mais competitivo, favorável à inovação e ao 
desenvolvimento do setor agroalimentar e, consequentemente, gerador de riqueza 
para o país.  

 

 

Quando? 

25 de junho de 2019. 

 

 

Onde? 

Lisboa, cidade branca, graças à luminosidade única que emana. 

O evento terá lugar no “Convento do Beato”, construído no século XV e um dos 
maiores dos existentes numa cidade. 
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FIPA 
As empresas, para serem competitivas, necessitam de um elemento dinamizador que esteja 
atento aos interesses dos seus intervenientes, contribuindo em primeiro plano para o seu 
desenvolvimento.  

Na indústria agroalimentar nacional, esse papel é desempenhado pela FIPA que, para além 
de criar espaços de discussão sobre os assuntos mais relevantes para o setor e de manter os 
seus associados em sintonia com os desafios da sociedade, manifesta publicamente as suas 
posições face ao enquadramento legal, económico, político e social, liderando processos de 
decisão estratégicos a nível nacional e comunitário. 

 

A NOSSA MISSÃO 

Promover, em conjunto com as nossas associadas, a criação de uma envolvente na qual 
todas as empresas do setor alimentar e das bebidas, independentemente da sua dimensão, 
possam acompanhar os constantes desafios colocados pelos consumidores e, ao mesmo 
tempo, estejam aptas a competir por um crescimento sustentável, inteligente e inclusivo. 

 

A NOSSA VISÃO 

A FIPA assume-se como uma organização forte, estável e flexível, com uma sólida rede de 
ligações institucionais e um conjunto de mensagens robustas que lhe permitam impactar as 
políticas nacionais e comunitárias, através do envolvimento no debate, e afirmar o potencial 
e as expectativas da indústria alimentar e das bebidas. 

PROMOVER A COMPETITIVIDADE DO SETOR - Promover um compromisso nacional para a 
indústria alimentar e das bebidas que permita reforçar a competitividade, alavancar o 
crescimento externo, fomentar o emprego e assegurar a confiança dos consumidores.  

SERVIR OS CONSUMIDORES - Envolvimento com os decisores políticos, parceiros e a 
sociedade em geral, com vista à promoção de estilos de vida saudáveis e à mudança de 
perceções sobre a indústria alimentar. 

INTENSIFICAR A INOVAÇÃO - Assegurar que o enquadramento legal tenha por base as 
evidências científicas e que a investigação, desenvolvimento e inovação sejam uma aposta 
do país.  

CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL - Mobilizar para uma abordagem sensata à relação 
única que a indústria alimentar e das bebidas tem com a sua envolvente, garantindo o 
equilíbrio entre a preservação dos recursos e a competitividade a longo-prazo, numa 
perspetiva económica, social e ambiental. 
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Oportunidades de Parceria 
 

O 7º Congresso da Indústria Portuguesa Agro-Alimentar é organizado pela Federação 
das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA). 

 

Como organizadores, desejamos construir parcerias com entidades de renome no 
panorama nacional e aspiramos a que este evento traga benefícios a todos os 
parceiros. 

 

Contamos também aprender com a troca de experiências com os nossos parceiros, 
pela identificação das ideias mais relevantes para as suas necessidades. 

 

Ser parceiro deste Congresso irá também permitir várias oportunidades, no sector 
público ou privado, de forma a alcançar maior visibilidade e reconhecimento no 
mundo industrial. 
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Diamond Sponsor – 9.500€ 

(7.600€ para confirmações até ao dia 31/05/19) 

 

Presença do logótipo (ver relação de destaque na pág. 8): 

• Em todos os anúncios que sejam publicados em meios impressos e digitais  

• Nas pastas do Congresso  

• Nos folhetos eletrónicos de divulgação do Congresso  

• No placard situado junto à mesa dos oradores 

 

Espaço para Stand individual para apresentação e degustação de produtos            
(Prof. = 2m, Larg. = 3m)  Localizado no átrio de entrada, junto ao espaço reservado 
para a permanência dos participantes nos intervalos. 

 

Colocação de informação/material da empresa nas pastas distribuídas aos 
congressistas. 

 

Nota: A estrutura e montagem do stand são da responsabilidade da entidade 
patrocinadora. 
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Gold Sponsor – 6.500€ 

(5.200€ para confirmações até ao dia 31/05/19) 

 

Presença do logótipo (ver relação de destaque na pág. 8): 

• Em todos os anúncios que sejam publicados em meios impressos e digitais 

• Nas pastas do Congresso  

• Nos folhetos eletrónicos de divulgação do Congresso  

• No placard situado junto à mesa dos oradores 

 

Espaço para Stand individual para apresentação e degustação de produtos           
(Prof. = 2m, Larg. = 2m)  Localizado no átrio de entrada, junto ao espaço reservado 
para a permanência dos participantes nos intervalos. 

 

Colocação de flyer/material da empresa nas pastas distribuídas aos congressistas.  

 

Nota: A estrutura e montagem do stand são da responsabilidade da entidade 
patrocinadora. 
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Silver Sponsor – 3.500€ 

(2.800€ para confirmações até ao dia 31/05/19) 

 

Presença do logótipo (ver relação de destaque na pág. 8): 

• Nas pastas do Congresso  

• Nos folhetos eletrónicos de divulgação do Congresso  

• No placard situado junto à mesa dos oradores 

 

Espaço para Cartaz publicitário com suporte próprio e/ou suporte para folhetos   
(Prof. = 1m, Larg. = 1m, Alt. máx. = 2m)  Localizado na zona de acesso à sala da 
sessão plenária. 

 

Colocação de flyer da empresa nas pastas distribuídas aos congressistas. 

 

 

 Bronze Sponsor – 1.500€ 

(1.200€ para confirmações até ao dia 31/05/19) 

 

Presença do logótipo (ver relação de destaque na pág. 8): 

• Nas pastas do Congresso  

• Nos folhetos eletrónicos de divulgação do Congresso  

• No placard situado junto à mesa dos oradores 
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Contrapartidas 
 

 Diamond Sponsor Gold Sponsor Silver Sponsor Bronze Sponsor 

Presença do logótipo: 
 Nas pastas do Congresso  
 Nos folhetos eletrónicos de divulgação do Congresso 
 No placard junto à mesa dos oradores 

    

Presença do logótipo: 
 Em todos os anúncios que sejam publicados em meios 

impressos e digitais 
    

Espaço para Stand individual para apresentação e degustação 
de produtos     

Espaço para Cartaz publicitário e/ou suporte para folhetos     

Colocação de informação/material nas pastas     

Colocação de flyer/material nas pastas     

Colocação de flyer nas pastas     
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Notas Explicativas 
Relação de destaque dos logótipos no material do Congresso: 

 Diamond Sponsor – 10 
 Gold Sponsor – 7,5 
 Silver Sponsor – 5 
 Bronze Sponsor – 2,5 

 

Relação de destaque dos logótipos nos anúncios que sejam publicados em meios 
impressos e digitais: 

 Diamond Sponsor – 10 
 Gold Sponsor – 5 

 

Stands: 

 Exposição – Ocorrerá entre as 08h30 e as 19h00; 
 Montagem – É da total responsabilidade da entidade patrocinadora e terá 

que ser realizada entre as 07h00 e as 18h00 do dia 24 de junho de 2019. A 
colocação de produtos sujeitos a cadeia de frio poderá ser efetuada entre 
as 06h00 e as 07h00 do dia 25 de junho de 2019; 

 Desmontagem – Entre as 21h00 do dia 25 de junho de 2019 e as 07h00 do 
dia seguinte. 

 

Contactos 

Para qualquer assunto relativo a este evento queira por favor contactar: 

Margarida Bento 

FIPA – Federação da Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 

Rua da Junqueira • Nº 39 • Edifício Rosa • 1º piso 

1300-307 Lisboa 

Tel.: 21 793 86 79 

congresso2019@fipa.pt 


