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Exmos Senhores,
É com grande prazer que na qualidade de presidente da Comissão Organizadora da 9ª Reunião do Serviço de
Imunoalergologia do Hospital de Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, venho informar
da realização da mesma no dia 2 de outubro 2020.
Este Serviço é reconhecido como Centro de referência nacional na formação e investigação, no âmbito da
Imunoalergologia e tem vindo a promover reuniões anuais com o objectivo de divulgar o conhecimento atualizado
sobre a doença alérgica.
O tema selecionado para este ano, “A asma e a alergia no dia-a-dia da criança e adolescente – Como cuidar
melhor” é o mote da reunião, pretendendo-se reunir todos os que têm interesse nesta temática, de modo a
promover a partilha e discussão de estratégias consensuais que permitam melhorar a abordagem diagnóstica e a
intervenção terapêutica neste grupo etário.
A asma e a alergia condicionam uma elevada morbilidade na criança, adolescente e nas suas famílias, sendo um
motivo frequente de recurso a consulta médica e ao Serviço de Urgência.
Entende-se ainda que uma abordagem sistematizada é fundamental devido à multiplicidade de etiologias, aos
diferentes mecanismos fisiopatológicos subjacentes à doença alérgica.
Iremos ter um painel diversificado de especialistas, com diferenciação em imunoalergologia, pediatria,
dermatologia e otorrinolaringologia, para discutir o estado actual de conhecimento, as lacunas existentes e o
contributo destas diferentes áreas de saber na optimização da prestação de cuidados no âmbito da doença alérgica
na criança e adolescente.
À semelhança dos anos anteriores gostaríamos de contar com o apoio dos Laboratórios que sempre connosco
colaboraram, não só com o seu apoio logístico, mas também à divulgação da informação médica atualizada e
rigorosa. Pensamos que a nossa Reunião se tornou um marco no panorama anual da Imunoalergologia e dos clínicos
interessados no estudo da doença alérgica, pelo que voltamos a endereçar o convite a estar presente e apoiar
novamente o sucesso desta Nossa Reunião.
A Presidente da Comissão Organizadora
Paula Leiria Pinto
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PROGRAMA PROVISÓRIO E ATIVIDADES PREVISTAS
•
•
•

Sessões Plenárias de manhã + 1 Mesa Redonda à tarde (1 dia de evento)
Área digital para Exposição Técnica
2 intervalos

INSCRIÇÕES
As inscrições para a Reunião são limitadas e são feitas exclusivamente online AQUI!
Para esclarecimentos adicionais poderá contactar o secretariado: Imunoalergologia2020@aimgroup.eu
Deadline Inscrições:
Inscrições serão aceites até dia 25 de Setembro 2020, sendo que a partir desta data não serão aceites
mais inscrições.

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO
•
•

Participação no Programa Científico
Certificado de Presença

FEES DE INSCRIÇÃO
•
•

Médicos: €40
Outros Profissionais de Saúde e Estudantes (Medicina, Enfermagem, cardiopneumologia): €30

PACKS DE INSCRIÇÕES
•
•

Pack de 5 inscrições: €200 + oferta de 1 inscrição
Pack de 10 inscrições: €400 + oferta de 3 inscrições

VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO
NUM EVENTO DIGITAL
o Visibilidade prolongada no tempo
o Possibilidade de aumento do número de participantes
o Slots específicos para visita à área de exposição técnica (intervalos)
o Plataforma disponível 24hrs por dia nos dias do evento
o Analytics
o Lead Retrievals (formulários de contacto voluntários)

BENEFÍCIOS
ANTES, DURANTE E DEPOIS DA REUNIÃO
«

MAJOR
SPONSORS

EXPOSITORES

PRÉ-EVENTO
Visibilidade do logótipo no website da reunião

✓

✓

Visibilidade do logótipo nos materiais promocionais

✓

✓

Visibilidade no programa digital

✓

✓

Oferta de inscrições na Reunião

24

12

Oferta de inscrições de expositor

4

2

MAJOR
SPONSORS

EXPOSITORES

DURANTE A REUNIÃO
Visibilidade na página principal da plataforma de acordo com a
categoria de patrocínio

✓

✓

Visibilidade nos slides durante os intervalos

✓

✓

Logótipo e descrição da empresa

✓

✓

Link para website e outros canais promocionais

✓

✓

Download de conteúdo digital

✓

✓

Subscrição de newsletter

✓

✓

Contactos da empresa

✓

✓

Stand 2D digital

Du p lo

Interatividade no stand

✓

Pacote de visibilidade avançado

✓

Destaque da identidade gráfica da empresa

✓

Video chamada 1-1 (máximo 3 participantes)

✓

Chat 1-1 privado na área dedicada

✓

Lead Retrievals (formulários de contacto voluntários)

✓

✓
✓

PÓS-EVENTO
Visibilidade do conteúdo digital de patrocínio durante 2
semanas após o evento (interatividade não incluída)

✓

Relatório estatístico da atividade na respetiva área de exposição

✓

Valor de patrocínio

€3.500,00

✓

€1.800,00

PACOTE
DE VISIBILIDADE E INTERATIVIDADE
AVANÇADO
(disponível a Expositores)

o

Video chamada 1-1 (máximo 3 participantes);

o

Chat 1-1 privado na área dedicada;

o

Relatório estatístico da atividade na respetiva área de exposição.

€1.000,00

A confirmação do patrocínio deverá ser enviada até dia 31 de Agosto.
Após confirmação da modalidade de participação digital, o Secretariado Executivo providenciará informação e
instruções específicas sobre o novo formato.
Está incluída a realização de um teste para visualização dos conteúdos antes da Reunião.

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO DIGITAL
1. STAND DIGITAL 2D
Patrocínio - €1.800,00
Contrapartidas:
• Stand 2D interativo na área de exposição digital
• 12 inscrições
• 2 inscrições de expositor
As especificações do stand digital serão providenciadas pela Secretariado Executivo após confirmação.

2. MAJOR SPONSOR
Patrocínio - €3.500,00
Contrapartidas:
• Visibilidade destacada
• Stand duplo 2D interativo na área de exposição digital
• 24 Inscrições
• 4 Inscrições de expositor
• Acesso a funcionalidades específicas na plataforma digital

3. PACOTE AVANÇADO DE VISIBILIDADE E INTERATIVIDADE (disponível a Expositores)
Patrocínio - €1.000,00
Contrapartidas: Funcionalidades premium de visibilidade e interatividade.
Consultar página 8.

Todos os valores são isentos de IVA
Condições de Pagamento:
✓ 100% Pagamento do valor do patrocínio com a confirmação de colaboração.
✓ Nenhum pedido de admissão será aceite sem ser acompanhado do respetivo pagamento.

PROGRAMA PRELIMINAR
A asma e a alergia no dia-a-dia da criança e adolescente – Como cuidar melhor!
08.30 – Abertura do secretariado
09.00 - 09.15 – Sessão de abertura
9.15 - 10.30 – A actividade física e a alergia
Asma e exercício físico
Patologia da VAS e exercício físico
Anafilaxia e exercício físico
10.30 - 10.50 – Intervalo
10.50 - 11.30 – A ida para a creche, as constipações e as alergias
11.30 - 12.45 – Qualidade de vida e alergia
Eczema atópico
Rinite
Visão do doente
12.45 - 14.30 – Intervalo
14.30 - 16.00 – Alergia e Intolerâncias alimentares
Visão do imunoalergologista
Visão do gastrenterologista
Visão do doente
16.00 – Encerramento

