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Exmos. Senhores:
O Encontro Renal 2019 terá lugar em Vilamoura de 28 a 30 de março, incluindo o XI Congresso Luso-Brasileiro de Nefrologia.
O apoio da Indústria tem sido fulcral, não só para o sucesso das nossas reuniões, como para a formação de Internos da
Especialidade e jovens Nefrologistas, através da atribuição de Bolsas e Prémios pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia.
Para além dos grandes temas habituais – Nefrologia Básica, Nefrologia Clínica, Hemodiálise, Diálise Peritoneal, Transplante
Renal e Nefrologia de Intervenção, reservaremos o último dia para a abordagem, numa perspectiva de Nefrologia de ligação
a outras Especialidades, de assuntos de interesse comum como a patologia cardio-vascular, as doenças reumáticas, a Diabetes
Mellitus e este ano, pela primeira vez, a Oncologia Médica.
O aparecimento de novos fármacos que revolucionaram a terapêutica antineoplásica e a sua interacção ainda pouco conhecida
com o Rim terá um especial enfoque. Não esqueceremos as Gamapatias Monoclonais, nomeadamente, o Mieloma Múltiplo e
as novas perspectivas no seu tratamento.
O significativo aumento de participantes e de expositores/patrocinadores nos Encontros Renais dos últimos anos, bem como a
abertura da reunião às diversas áreas da medicina interna asseguram-vos um retorno seguro do vosso investimento.
Desde já agradecemos a vossa disponibilidade, cientes que o sucesso do Encontro Renal 2019 depende, em grande parte, da
vossa participação e colaboração.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Porto, 16 de maio de 2018

José Maximino Costa

Aníbal Ferreira

Presidente do Encontro Renal

Presidente da SPN
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PATROCÍNIO
O QUE HÁ DE NOVO NO ENCONTRO RENAL DE 2019
A SPN e a Comissão Organizadora do ENCONTRO RENAL 2019 decidiram introduzir formas de patrocínio mais diversificadas
e mais flexíveis, das diversas entidades às atividades do Congresso. São exemplos destas novas alternativas o patrocínio
de conferências monotemáticas e o patrocínio de Simpósios. Todo dia de sábado (último dia do ENCONTRO RENAL) vai
ser ocupado por temas a que chamámos de “Nefrologia de Ligação”, visto que vai ser organizado em colaboração com as
Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Associação Protetora de Diabéticos de Portugal,
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Sociedade Portuguesa de Reumatologia e Associação Portuguesa de
Enfermeiros de Diálise e Transplantação. Esperamos ter uma ampla participação dos membros destas Sociedades, bem como
da APDP, quer com trabalhos científicos apresentados, quer participando no ENCONTRO RENAL. Em 2019 haverá uma
inscrição a preço reduzido para este dia de sábado, para os membros destas Sociedades, esperando-se novamente um reforço
significativo da participação, quer nas sessões científicas, quer nas áreas de exposição.

COMO ESCOLHER A FORMA DE PATROCÍNIO DO ENCONTRO RENAL 2019
2019 irá representar por certo um desafio ainda maior à capacidade de gestão do investimento das companhias, à correspondente
escolha das Reuniões a patrocinar e à análise de rentabilidade da sua presença nas mesmas. Atentos à importância que
esta variável assume cada vez mais na ponderação das decisões, a Comissão Organizadora do ENCONTRO RENAL 2019,
disponibiliza a seguinte informação para suportar a V. decisão. Considere a dimensão do evento, o nível de presenças, os
temas abordados e o Share-of-Voice que consegue alcançar ao patrocinar este evento. A FactorChave, Marketing Integrado,
está disponível para assessorar cada patrocinador a encontrar a melhor solução de patrocínio, com a maior rentabilidade de
investimento.

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Podem ser patrocinadores todas as entidades públicas e privadas, cuja atividade se enquadre no âmbito do Congresso. A
aceitação da participação como Patrocinador pertence à Comissão Organizadora que poderá recusar livremente qualquer
patrocínio que, de acordo com os seus critérios, não se ajuste ao âmbito ou objetivos do Congresso, ou que por qualquer
outro motivo, possa ser prejudicial ou inconveniente. A participação como patrocinador no Congresso pressupõe a aceitação
integral das normas de funcionamento aqui expressas, obrigando-se ainda a cumprir todas as disposições legais aplicáveis à
sua atividade.

FORMAS DE PATROCÍNIO
Qualquer outro tipo de participação para além das propostas abaixo, será sujeita a negociação e aprovação específica pela
Comissão Organizadora do ENCONTRO RENAL 2019.
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PATROCÍNIO
LISTA DE EXPOSITORES 2007-2018
A.MENARINI
ABBVIE
ALEXION
ALIVE PORTUGAL
AMGEN
ASTELLAS
ASTRAZENECA
B BRAUN
BARD PORTUGAL
BAXTER
BIAL
BINDING SITE

BOEHRINGER INGELHEIM
BRISTOL MYERS SQUIBB
COVIDIEN
DAVITA
DIAVERUM
FRESENIUS MEDICAL CARE / NEPHROCARE
GENZYME PORTUGAL E SANOFI
HEYL FRANCE
HOSPIRA PORTUGAL
JABA RECORDATI
JANSEN CILLAG
LEO

LILLY
MEDINFAR
MEDTRONIC PORTUGAL
MERCK SHARP & DHOME
NOVARTIS E SANDOZ
OM PHARMA E VIFORPHARMA
ROCHE
SHIRE
TELEMEDICINA
TEPREL
TEVA

Em 2018 este evento foi patrocinado por 27 companhias e contou com 755 congressistas:
| 364 Médicos ligados à área de Nefrologia
| 253 Enfermeiros e/ou Técnicos
| 138 Representantes da Indústria Farmacêutica
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PATROCÍNIO
ESTATÍSTICAS DE PARTICIPANTES EM ANOS ANTERIORES
CONGRESSISTAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

556

556

590

637

715

755

PATROCÍNIOS
Apoio ao Jantar do Congresso (Patrocínios múltiplos)*
Patrocínio exclusivo da Aplicação digital do Congresso
Poster Eletrónico Diálise Peritoneal
Poster Eletrónico Hemodiálise
Poster Eletrónico Nefrologia Clínica I
Poster Eletrónico Nefrologia Clínica II
Poster Eletrónico Nefrologia
Poster Eletrónico Transplantação
Almoço-Simpósio** (sem qualquer valor acrescido para Sponsor Ouro)
Simpósios Satélite (sem qualquer valor acrescido para Sponsor Platina)
Prémio Melhor Apresentação ao Congresso (Diálise Peritoneal)
Prémio Melhor Apresentação ao Congresso (Nefrologia Clínica)
Prémio Melhor Apresentação ao Congresso (Hemodiálise)
Prémio Melhor Apresentação ao Congresso (Nefrologia Básica)
Prémio Melhor Apresentação ao Congresso (Transplantação)
Website Congresso
Convidados Estrangeiros (Cada)
Espaços de Stand A - 3 x 1 m
Espaços de Stand B - 3 x 2 m
Espaços de Stand C - 3 x 3 m
Espaços de Stand D - 6 x 2 m
Conferências Monotemática (Despesas de Palestrante não incluídas)
Patrocínio de Um Coffee Break
Patrocínio Fitas do Congresso (Produção das Fitas incluída)
* Para cada patrocinador do Jantar do Congresso, a SPN tem o prazer de convidar 2 elementos da Empresa patrocinadora a participarem no mesmo.
A presença de elementos adicionais no Jantar do Congresso terá um valor de 40€ / Jantar.
** Valor da refeição não incluída.

CUSTO (€)
1.500
3.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
7.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
5.500
2.500
2.500
4.000
5.500
7.000
2.500
2.500
2.500
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PACKS DE PATROCÍNIO STANDARD
SPONSOR PLATINA

VALOR (€)

Espaço de Stand de 24 metros (12x2)		
Simpósio Satélite		
Poster Eletrónico		
Apoio ao Jantar do Congresso		
Pacote de 20 inscrições Médicos		
Pacote de 20 inscrições Enfermeiros		
Apoio Aplicação Congresso		

15.000
7.000
2.500
1.500
3.300
2.300
3.500

		

35.100

SPONSOR OURO

VALOR (€)

PACOTE

32.500
PACOTE

Espaço de Stand D de 12 metros (6x2)		
Almoço-Simpósio		
Prémio de Melhor Apresentação		
Pacote de 50 inscrições Médicos		
Pacote de 20 inscrições Enfermeiros		
Patrocínio de 1 Coffee Break		
Apoio ao Jantar do Congresso		

7.000
3.000
1.500
7.250
2.300
2.500
1.500

		

25.050

22.500

SPONSOR PRATA

VALOR (€)

PACOTE

Espaço de Stand C de 9 metros (3x3)		
Almoço-Simpósio		
Pacote de 20 inscrições Médicos		
Pacote de 20 inscrições Enfermeiros		
Apoio ao Jantar do Congresso		

5.500
3.000
3.300
2.300
1.500

		

15.600

12.500

SPONSOR BRONZE

VALOR (€) PACOTE

Espaço de Stand B de 6 metros (3x2)		
Pacote de 20 inscrições Médicos		
Apoio ao Jantar do Congresso		

4.000
3.300
1.500

		

8.800

7.500
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SIMPÓSIOS DA INDÚSTRIA
LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES
A Sociedade Portuguesa de Nefrologia oferece uma oportunidade às Companhias Expositoras de organizarem Simpósios
Científicos durante o seu Congresso Anual. A realização dos Simpósios da Indústria está condicionada à aprovação do
respectivo conteúdo pelo Presidente do Congresso, sendo o seu Programa incluído no Programa final do Congresso.
Apenas será permitida a realização de um Simpósio Satélite por Companhia Expositora. O valor para a realização de um
Simpósio é de 7000 euros (sem qualquer valor acrescido para Sponsor Platina) e inclui cedência de sala de reunião, meios
audiovisuais (1 ecrã, 1 Pc, datashow, som, 1 micro para discussão, 1 micro de púlpito, 1 micro de mesa de presidência, apoio
técnico) e 2 hospedeiras. Neste valor não estão incluídos tradutores, tradução simultânea, catering e refeições.
Este valor deve ser liquidado até 31 de dezembro de 2018. No final de cada Simpósio da Indústria, todo o equipamento
adicional e decoração fornecidos pela Companhia Expositora que organiza o Simpósio deve ser imediatamente removido. A
forma de candidatura aos Simpósios Satélite é idêntica à dos espaços de exposição.

HORÁRIO
A duração de cada Simpósio da Indústria é de 90 minutos.

ALMOÇOS-SIMPÓSIO
O preço de inscrição não inclui almoços de trabalho. Os Almoços-Simpósio são um espaço da iniciativa da indústria. As
empresas interessadas deverão contactar a FactorChave para receber os menus e respetivos preços, que obviamente vão
depender do número de almoços a contratar.
Tal como nos Simpósios Satélite, os programas dos Almoços-Simpósio são da inteira responsabilidade da empresa
organizadora, devendo no entanto também ser submetidos à Organização do Congresso para aprovação. A realização do
Almoço-Simpósio tem um custo de 3.000 euros (sem qualquer valor acrescido para Sponsor Ouro), custo este que engloba
apenas o aluguer da sala dos meios audiovisuais e 2 hospedeiras. Este valor deve ser liquidado até 31 de dezembro de 2018.
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SELEÇÃO DE PATROCÍNIOS
A Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) atribui às Companhias Expositoras um ponto por cada 100 euros investidos
globalmente em atividades da SPN. A pontuação atribuída será a soma dos pontos dos últimos cinco anos. A companhia que
somar 100 pontos ganha o estatuto de companhia com pontos prioritários e tem preferência na escolha dos itens a patrocinar.
A escolha dos itens a patrocinar pelas companhias com pontos prioritários será efetuada e coordenada pela FactorChave,
sendo a escolha feita por ordem de pontuação. Os itens a patrocinar deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2018.
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INSCRIÇÕES DE STAFF
É obrigatória a inscrição no ENCONTRO RENAL 2019 de todo o staff presente nos espaços de exposição ou em outras
áreas do Centro de Congressos. Staff não acreditado não poderá entrar na zona do Congresso. A acreditação do staff pelas
Companhias Expositoras faz-se através da sua inscrição. A inscrição é gratuita. É extremamente simples, bastando contactar a
Agência do Congresso:
congressos@factorchave.pt
Durante a permanência no Centro de Congressos, é obrigatório o uso explícito dos crachás de identificação por todo o staff
das Companhias Expositoras, que será fornecido com a respetiva inscrição.

DATAS IMPORTANTES
MONTAGENS E DESMONTAGENS
A montagem da Exposição Técnica será feita no dia 27 de março, entre as 09:00 e as 19:00 e a desmontagem será feita no dia
30 de março, a partir das 18:00. Qualquer prolongamento deste horário necessita de autorização prévia e poderá estar sujeito
a custos adicionais. Não serão permitidas quaisquer montagens e/ou desmontagens fora destes horários.

EXPOSIÇÃO TÉCNICA
A Exposição Técnica terá início no dia 28 de março às 09:00 e terminará dia 30 de março, pelas 18:00. Para armazenamento
do material, o Expositor é responsável pela colocação do mesmo na área indicada pela FactorChave. Cabe ainda ao Expositor
informar a empresa transportadora destas indicações, bem como das datas e horários de montagem e desmontagem. A
entrada e saída de material terá, obrigatoriamente, de ter lugar nos dias previstos para montagem e desmontagem.
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GUIA DO EXPOSITOR

SISTEMA DE PONTOS PRIORITÁRIOS
COMPANHIA
AMGEN – BIOFARMACÊUTICA
BAXTER – FARMACÊUTICO
FRESENIUS MEDICAL CARE / NEPHROCARE
ABBVIE, LDA.
GENZYME PORTUGAL E SANOFI
MERCK SHARP
OM PHARMA,SA
ROCHE FARMACÊUTICA
ALEXION
ASTELLAS FARMA, LDA.
NOVARTIS FARMA, SA.
DIAVERUM
BOHERINGER
ASTRAZENECA
B-BRAUN
BIAL
C.R. BARD ( PORTUGAL)
MEDINFAR,SA
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
ANADIAL
DAVITA
LILLY
SHIRE PHARMACEUTICALS
OCTAFHARMA
HEYL FRANCE
TURISTRADER
MEDTRONIC PORTUGAL, LDA.
TEVA FARMA, LDA.
TRAVEL STORE
BAYER
RASO -VIAGENS
ALIVE PORTUGAL
TEPREL, S A
BIDING SITE
BMS
JABA
TELEMEDICINA
MERIT MEDICAL PORTUGAL
A.MENARINI
HOSPIRA PORTUGAL
ADMINSAÚDE
A ESC TUBEROSA
CARDINAL HEALTH

PONTOS
3285
1540
1446
1297
1108
920
774
739
645
482
432
424
286
284
250
213
198
170
121
115
115
100
88
86
85
84
80
74
71
50
46
33
30
25
25
25
25
20
20
18
12
10
10

ENCONTRO RENAL 2019

Para além da inscrição dos delegados, o aluguer de um stand dá direito ao fornecimento de energia elétrica monofásica.
Todos os pedidos especiais, nomeadamente, extensões elétricas, fichas triplas, mesas e cadeiras deverão ser feitos por
escrito até 8 dias antes e estarão sujeitos a eventuais custos adicionais.
A Organização disponibilizará espaço num local específico para a arrumação, colocação de embalagens e outros materiais que
resultem da montagem dos stands, bem como para armazenamento de materiais promocionais. Não poderão existir caixas e
outros contentores em locais visíveis dos stands, sob pena de serem removidos pela Organização.
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LOCAL
A Exposição Técnica decorrerá nos locais e horários indicados, de 28 a 30 de março de 2019. Os patrocinadores têm
prioridade nas escolhas dos espaços de stand, pelo sistema de pontos prioritários e escolherão previamente o local de stand,
por essa ordem durante o mês de outubro, sendo os restantes escolhidos por ordem de confirmação. O número de espaços
suscetíveis de aluguer por Patrocinador é ilimitado, podendo os mesmos ser contíguos se houver disponibilidade para tal. Os
espaços estarão delimitados e identificados para que os Expositores ou as empresas contratadas para o efeito possam iniciar
as montagens no horário estabelecido.

LOCAIS ONDE PODE SER FORNECIDA INFORMAÇÃO MÉDICA E PROMOCIONAL
Não será permitida publicidade nas salas de sessões científicas nem noutras zonas fora da Exposição Técnica. A utilização pela
Indústria de espaços noutros locais dos hotéis do Congresso, para fins comerciais ou de divulgação técnica, é considerada
um prolongamento da Exposição Técnica e, portanto, requer autorização prévia da Comissão Organizadora e estará sujeita
ao pagamento de um valor adicional. Esta regra aplica-se durante os dias do Congresso, com uma margem de 1 dia antes e
1 dia depois.

QUEM PODE FORNECER INFORMAÇÃO MÉDICA
Só poderão fornecer informação médica, os delegados de empresas que estejam a patrocinar o Congresso.

QUEM PODE CIRCULAR NA ÁREA DO CONGRESSO
A circulação na área do Congresso e Exposição Técnica será exclusivamente reservada aos Congressistas ou Expositores
devidamente identificados. Não será permitida a circulação na área de Exposição Técnica de representantes de companhias
que não sejam patrocinadoras do Congresso.

ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS
Fora dos períodos de montagem e desmontagem não é permitida a passagem de mercadorias pela porta principal do Centro
de Congressos de Vilamoura. Os descarregamentos serão feitos por ordem de chegada ao local destinado para o efeito. Os
Expositores são responsáveis pelo transporte e deslocação das mercadorias dentro do Centro de Congressos de Vilamoura.

LIMPEZA
A Organização é apenas responsável pela limpeza geral do recinto (limpeza de corredores, despejo de cestos de papéis,
cinzeiros etc.), sendo o Expositor responsável pela limpeza do seu espaço de exposição. A limpeza dos lixos e entulho,
resultantes das montagens e desmontagens dos stands, é igualmente da responsabilidade de cada Expositor.
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MONTAGEM E DESMONTAGEM
A montagem e desmontagem dos stands decorrerá nos horários definidos e não serão permitidas quaisquer montagens e/
ou desmontagens fora destes horários. Os Expositores devem limitar a dimensão dos seus stands à área adquirida, bem
como à altura máxima da área onde se encontram localizados. Durante as operações de montagem ou desmontagem não
podem ser obstruídos quaisquer percursos de evacuação ou saídas de emergência, nem a sinalização de segurança e meios
de intervenção, tais como extintores e bocas-de-incêndio. Aconselhamos o Expositor ou a empresa por ele contratada que
agende visita ao local com o objetivo de verificar e avaliar as necessidades para o seu stand, bem como confirmar as medidas
fornecidas. Informamos que é proibido suspender, pregar, aparafusar, cravar, colar ou qualquer outro meio de fixação nos
elementos construtivos (paredes, chão, teto, colunas, etc.) das instalações ou utilizar materiais ou técnicas que possam causar
danos nas instalações ou em pessoas. Nos elementos de construção dos stands, não são permitidas matérias inflamáveis e/
ou tóxicas. É expressamente proibida a construção de stands no interior do local do Congresso, devendo os mesmos ser
antecipadamente concebidos e preparados de modo a que a sua construção seja obtida, exclusivamente pela montagem dos
seus elementos constituintes.
Serão da inteira responsabilidade do Expositor as despesas surgidas com a montagem e desmontagem, nomeadamente nos
danos e prejuízos que porventura se verifiquem por furto ou deterioração do material. Se o espaço reservado ao Expositor
não for ocupado até ao final do horário previsto para as montagens, a Organização terá o direito de dispor do mesmo. Os
Expositores são responsáveis pela entrega das áreas ocupadas no seu estado original de conservação. Caso contrário, o
proprietário do espaço procederá de imediato à sua reparação, cobrando ao Expositor os danos de acordo com o valor de
mercado. A Organização pode, em qualquer altura, impedir ou mandar retirar dos stands produtos que julgue perigosos,
incómodos ou incompatíveis com os objetivos e/ou âmbito do Congresso. A responsabilidade pelas consequências do
incumprimento destas normas será imputada ao Expositor.

INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES DE CONGRESSISTAS
É obrigatória a inscrição no ENCONTRO RENAL 2019 de todas as pessoas presente nos espaços de exposição ou em
outras áreas do Centro de Congressos. Pessoas não acreditadas não poderão circular na zona do Congresso. A acreditação
dos colaboradores pelas Companhias Expositoras faz-se através da sua inscrição. Durante a permanência no Congresso é
obrigatório o uso visível dos crachás de identificação pessoal por todos os Congressistas. A FactorChave irá disponibilizar a
inscrição e gestão de inscrições em pacote, on-line, a todos os patrocinadores. As inscrições encerram on-line dia 15 de março.
As inscrições reabrem dia 28 de março no local do Congresso. A inscrição no Congresso inclui:
| Participação no Programa Científico;
| Jantar do Congresso a realizar dia 29 de março;
| Visita à Exposição Técnica.
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INSCRIÇÕES
MAPA DE INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS

NEFROLOGISTAS

ENFERMEIROS

MEMBRO

NÃO MEMBRO

MEMBRO

NÃO MEMBRO

Até 31 de janeiro 2019
Após 31 de janeiro 2019

225 €
275 €

250 €
300 €

200 €
250 €

200 €
250 €

OUTRAS ESPECIALIDADES
MÉDICAS

ATÉ 31 DE JANEIRO 2019

APÓS 31 DE JANEIRO 2019

100 €

100 €

ATÉ 31 DE JANEIRO 2019

APÓS 31 DE JANEIRO 2019

3.300 €
7.250 €
11.000 €

4.000 €
10.250 €
18.000 €

ATÉ 31 DE JANEIRO 2019

APÓS 31 DE JANEIRO 2019

2.300 €
5.500 €
9.000 €

3000 €
9.250 €
16.000 €

Inscrição Sábado 30 de março

NEFROLOGISTAS
Pacote de 20 inscrições
Pacote de 50 inscrições
Pacote de 100 inscrições

ENFERMEIROS
Pacote de 20 inscrições
Pacote de 50 inscrições
Pacote de 100 inscrições
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HORÁRIOS DO CONGRESSO
HORÁRIOS

QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO 2019
CONGRESSO SPN

CONGRESSO APEDT

08:00 | 08:30

Comunicações Orais

Posters Eletrónicos

12:30 | 14:00

Almoço-Simpósio

Almoço-Simpósio

16:00 | 17:30

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

17:30 | 19:00

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

19:00 | 20:00

Posters Eletrónicos

SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO 2019
CONGRESSO SPN

CONGRESSO APEDT

08:00 | 08:30

Comunicações Orais

Posters Eletrónicos

12:30 | 14:00

Almoço-Simpósio

Almoço-Simpósio

16:00 | 17:30

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

17:30 | 19:00

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

19:00 | 20:00

Posters Eletrónicos

SÁBADO, 30 DE MARÇO 2019
CONGRESSO SPN

CONGRESSO APEDT

08:00 | 08:30

Comunicações Orais

Posters Eletrónicos

12:30 | 14:00

Almoço-Simpósio

Almoço-Simpósio

16:00 | 17:30

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

17:30 | 19:00

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

19:00 | 20:00

Posters Eletrónicos
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AGÊNCIA OFICIAL
A Agência Oficial do Congresso é a FactorChave. Terão de ser tratados diretamente com a FactorChave os seguintes assuntos:
| Patrocínios
| Inscrições Congressistas;
| Inscrições Indústria;
| Hospedeiras;
| Exposição Técnica;
| Pedidos especiais de energia;
| Catering para stands e Almoços-Simpósio;
| Alojamentos;
| Materiais a inserir nas pastas.
Devido à política do Centro de Congressos de Vilamoura, todo o catering para stands, (com exceção de máquinas de café
e/ou água), terá de ser solicitado à FactorChave, com o mínimo de 8 dias de antecedência. Poderão ainda ser solicitados à
FactorChave o aluguer de estruturas para construção e/ou decoração de stands, transporte de material e hospedeiras.

CONTACTOS

Miraflores Office Center
Avenida das Túlipas, 6 - 19º
1495-161 Algés
Tel: 214 307 740 | Fax: 214 307 749
E-mail: congressos@factorchave.pt
www.factorchave.pt

GUIA DO EXPOSITOR

Para assuntos relacionados com Patrocínios, por favor contacte:
Vasco Noronha
E-mail: vasco.noronha@factorchave.pt
ou
Paula Almeida
E-mail: paula.almeida@factorchave.pt
Para assuntos relacionados com inscrições e alojamentos, por favor contacte:
Marta Prates
E-mail: marta.prates@factorchave.pt

Sociedade Portuguesa de Nefrologia
Largo do Campo Pequeno nº2 - 2º A
1000-078 Lisboa
Tel: 217 970 187 | Fax: 217 941 142
E-mail: geral@spnefro.pt
www.spnefro.pt

ENCONTRO RENAL 2019
RESERVAS
Todas as reservas de alojamentos no hotel do Congresso terão de ser efetuadas através da FactorChave.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
DATAS

VALOR

Até 31 de dezembro 2018

SEM CUSTOS

De 1 a 31 de janeiro

60%

A partir de 1 de fevereiro

100%

Para a efetivação de reservas de alojamento, as empresas deverão enviar o pedido por escrito para a FactorChave ficando,
deste modo, responsáveis pelo pagamento dos quartos reservados, de acordo com a política de cancelamentos. A atribuição
de quartos será feita por ordem de patrocínio até dia 31 de dezembro de 2018; a partir de 01 de janeiro de 2019 será feita
por ordem de chegada dos pedidos. Todas as reservas serão sempre confirmadas por escrito.

GUIA DO EXPOSITOR

Miraflores Office Center
Avenida das Tulipas nº 6 – 19º
1495-161 Algés • Portugal
Tel: 214 307 740
congressos@factorchave.pt

Sociedade Portuguesa de Nefrologia
Largo do Campo Pequeno nº2 - 2º A
1000-078 Lisboa
Tel: 217 970 187 | Fax: 217 941 142
geral@spnefro.pt

O nome e o logótipo da Sociedade Portuguesa de Nefrologia são propriedade exclusiva da Sociedade. Consequentemente, o uso do nome ou do logótipo da Sociedade Portuguesa de
Nefrologia, assim como qualquer referência ao Encontro Renal em qualquer tipo de material promocional, só pode(m) ser usado(s) após a permissão escrita da Sociedade.

