
 

 
EXPOSIÇÃO TÉCNICA 

Ficha de Inscrição 

   
Por favor, preencha em letras MAIÚSCULAS e envie, acompanhado do respectivo pagamento ou 
comprovativo, para: 
 

Secretariado do 12CNG 
Departamento de Engenharia Civil, 
Universidade do Minho, 
Campus de Azurém, 
4800-058 Guimarães, Portugal. 
 

 
EXPOSITOR 
 
Empresa/Instituição: ______________________________________________________________ 

Pessoa para contacto: _____________________________________________________________ 

Morada:  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Código postal: ________________ Localidade: _________________________________________ 

Telefone: ____________________ Fax: _______________________________________________ 

E-mail: _________________________________ NIF: ____________________________________ 

Inscrição: 

 Sócio da SPG    Não Sócio 

Agradeço reserva do Stand N.º______ (1.ª Opção) / ______ (2.ª Opção) 

Pessoa para inscrição gratuita: ______________________________________________________ 

Pessoa para presença no stand: _____________________________________________________ 

 

PAGAMENTO 
 

 Junto remeto cheque N.º ____________________, endossado à Sociedade Portuguesa de 
Geotecnia sobre o Banco ________________________________, no valor de € __________. 
 
 Junto envio cópia de transferência bancária para o NIB: 0035 0130 00005105 430 29 
IBAN: PT50 0035 0130 00005105 430 29, no valor de € __________. 

 
Data:________ Assinatura: ________________________________________________________ 



 

 
 
INFORMAÇÃO GERAL 
 
Local e Datas 
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, 27 a 28 
de Abril de 2010 
 
Exposição Técnica 
A Exposição Técnica abordará equipamentos, 
materiais, projectos e obras. 
 
Participantes 
A Exposição Técnica é destinada à 
participação das empresas ou entidades 
interessadas nesta temática, nomeadamente, 
donos de obra, gabinetes de projecto e 
consultoria, fabricantes ou fornecedores de 
materiais e equipamentos, e empresas e 
instituições envolvidas em actividade no 
âmbito da Geotecnia. 
 
Calendário 
Montagem: 26 de Abril, 16h00-18h00 
Abertura: 27 de Abril, 9h00 
Encerramento: 28 de Abril, 17h30 
Desmontagem: 28 de Abril, 17h30-20h00 
 
Área de Exposição 
A Exposição está localizada junto ao Grande 
Auditório e coffee-breaks. 
A Exposição consiste num máximo previsível 
de 29 stands com os números de 
identificação e respectiva localização abaixo 
indicados.  
Os stands 22 a 29 (localizados no Foyer do 
Grande Auditório – Piso 2) destinam-se a 
Universidades, Laboratórios e empresas de 
equipamentos. 
A preparação e o arranjo dos stands são da 
responsabilidade dos próprios expositores. 
 
Demonstrações 
Demonstrações no campus da Universidade 
do Minho envolvendo equipamentos 
“pesados” podem ser considerados, devendo 
os interessados entrar em contacto com a 
Comissão Organizadora do 12CNG. 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Inscrições 
As Fichas de Inscrição para participação na 
Exposição Técnica devem ser enviadas à 
Comissão Organizadora, acompanhadas do 
pagamento do espaço. 
Com base na ordem de recepção das 
inscrições e com base nos pagamentos, a 
Comissão Organizadora informará os 
Expositores sobre a aceitação ou não da sua 
inscrição e das suas escolhas. 
No caso de não ser possível satisfazer as 
escolhas do Expositor, ser-lhe-á pedido que 
faça uma nova escolha. 
 
Preços 
O preço de cada stand é de 1400 € para 
sócios da SPG e 1900 € para não sócios 
(incluindo uma inscrição gratuita de um 
participante e à presença de uma pessoa no 
stand com direito aos almoços e coffee-break 
nos dois dias de sessões técnicas) sendo os 
stands de 6 m2 (3m×2m). 
 
Cancelamento da Inscrição 
Eventuais pedidos de cancelamento da 
inscrição devem ser solicitados à Comissão 
Organizadora por escrito. A devolução do 
pagamento só será possível no caso do 
pedido de cancelamento ser efectuado antes 
da resposta de aceitação da inscrição. 
 
Responsabilidades 
A Comissão Organizadora é responsável pela 
ordem geral na área da Exposição, sendo 
fornecida energia monofásica e colocado o 
respectivo “lettering”. 
O Expositor será responsável pelas suas 
licenças e seguros. Será também responsável 
por quaisquer danos causados pelo seu 
pessoal às instalações. 



 

 
FOYER GRANDE AUDITÓRIO – PISO 1 

 
 
 

FOYER GRANDE AUDITÓRIO – PISO 2  
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