
           
 

III COLÓQUIO NACIONAL DE PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 
FICHA DE PATROCINADOR 

Nome da Empresa:         

Pessoa a contactar:        

Morada:     

Tel:  E-mail:   Contribuinte nº     

Pretendo contribuir para a organização do III Colóquio Nacional da Plantas Aromáticas e Medicinais na modalidade: 
 

Modalidade A – Patrocinador de Mérito (1500 euros) 
Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio; 
Programa, Livro de Resumos, Livro de Atas e página web; 
Espaço para exposição (2 roll-up); 
Distribuição publicitária nas pastas; 
4 Inscrições. 

Modalidade B – Patrocinador associado (1000 euros) 
Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio 
Programa, Livro de Resumos, Livro de Atas e página web; 
Espaço para exposição (1 roll-up); 
Distribuição publicitária nas pastas limitada a um A4; 
2 Inscrições. 

Modalidade C – Patrocinador (500 euros) 
Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio; 
Programa, Livro de Resumos, Livro de Atas e página web; 
1 Inscrição. 

 
Salienta-se que a Associação Portuguesa de Horticultura está reconhecida como Instituição de Utilidade Pública 
pelo que está isenta do pagamento de IVA. 

 
O pagamento do valor associado à modalidade de patrocínio escolhido deve ser efetuado por transferência bancária para 
a conta da Associação Portuguesa de Horticultura com o PT50 0035 0542 00009976530 98. 
Enviar cópia de pagamento, identificando a entidade do patrocinador para tesoureiro@aphorticultura.pt 

Nome(s) do(s) participante(s) inscritos ao abrigo do patrocínio   ________ 

 

Data  /  /    
 
 

 
(Assinatura) 

Depois de preenchida enviar para o Secretariado cnpam2020@gmail.com, assim como o logótipo da empresa. Documentação 
publicitária a inserir nas pastas deverá contactar o Secretariado do evento para indicações quanto a data e local de entrega. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tesoureiro da APH: Ana Cristina Ramos Email: tesoureiro@aphorticultura.pt 
 
Email do Colóquio: cnpam2020@gmail.com    Site: https://aphorticultura.pt/cnpam2020/ 
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