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A conferência Testing Portugal, já na sua 7ª Edição, é a única conferência de Testes realizada em 
Portugal. Em 2016 mantem o caráter internacional, iniciado em 2013, alicerçando assim o seu 
potencial de crescimento

50% DOS PARTICIPANTES SÃO PROfISSIONAIS DECISORES / CLIENTES fINAIS
Com uma assistência média, nas 6 (seis) edições anteriores, a rondar os 250 participantes,  
e com uma projeção para este ano de mais de 300 participantes, é oportunidade ímpar  
para divulgar, reforçar e expandir a sua oferta ao mercado. 
Acresce que cerca de 50% dos participantes são utilizadores / decisores e que para a maioria 
esta é a única conferência na área dos Testes a que têm oportunidade de assistir.

ORADORES INTERNACIONAIS DE RENOME
A PSTQB garantirá a presença de oradores internacionais de renome, como é o caso  
de Dorothy Graham, Isabel Evans e Ken Finnegan. 

SUPLEMENTO NO JORNAL ExPRESSO
A visibilidade da conferência será ainda potenciada por um suplemento que será publicado 
no Jornal Expresso, sendo um especial dedicado à Conferência onde as empresas 
patrocinadoras com oradores serão entrevistadas. 

ÁREA DE ExPOSIÇÃO PARA REfORÇAR A SUA MARCA E PRESENÇA NO MERCADO
As empresas com stands no espaço de exposição terão acesso privilegiado aos participantes 
que procuram produtos e/ou serviços na área dos testes.

A TRANSfORMAÇÃO DIGITAL 
ESTÁ A REINvENTAR NOvOS 
NEGóCIOS. A COMPONENTE 
NUCLEAR DO NEGóCIO é O 
PRóPRIO SOfTwARE.
vIvEMOS UMA REvOLUÇÃO
SILENCIOSA. A ÁREA DE 
TESTES ESTÁ A EvOLUIR PARA 
ACOMPANHAR ESTA MUDANÇA.
O TESTING PORTUGAL 
PROPORCIONA O ACESSO úNICO 
AOS GURUS RECONHECIDOS 
INTERNACIONALMENTE PARA SE 
PERCEbER O “TEST Of THINGS”
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PúbLICO ALvO
No evento Testing Portugal 2016 estarão presentes 
profissionais, do testador do software, passando 
pelo Test Manager ao decisor (CEOs, CIOs) na área  
da Garantia da Qualidade do Software. 
Estarão também presentes um grande e variado 
leque de empresas, representativas do nosso 
tecido empresarial em todas as suas vertentes, 
geográfica (de Braga a Lisboa, passando por 
Coimbra), área de negócio (Banca, TELCO, 
transportes,…), dimensão (pequenas, médias 
e grandes empresas), de empresas já 
estabelecidas no mercado a start-ups.
O evento é aberto a clientes finais bem como
a prestadores de serviços.

ObJETIvO DA CONfERêNCIA
O objetivo desta conferência é permitir que 
profissionais focados na qualidade do seu software 
possam trocar experiências com alguns dos 
maiores gurus internacionais, conhecer as novas 
tendências na área para melhor se prepararem 
para as acolher e partilhar as suas próprias 
experiências pessoais com a comunidade.

PONTOS CHAvE
A conferência está focada nos seguintes pontos:
• Tendências
• IoT – Internet of Things
• M2M – Machine to Machine
• Agile / DevOps
• “Cloud”
• “Big Data”
• Otimização de processos
• Organização
• Gestão de Equipas
• Partilha de experiências em diversas áreas  

de inovação em testes

ÁREA DE ExPOSIÇÃO
Para além da conferência existe uma área de 
exposição dedicada aos pontos chave acima 
enumerados. Veja nas páginas seguintes mais 
informação a este respeito.

SUbMISSÃO DE ARTIGOS 
(EvEnT Track)
Um Comité de Programa avaliará, com rigor  
e independência, todos os artigos submetidos  
(Call for Papers).
Pretende-se com esta metodologia garantir 
Apresentações Independentes, pois a conferência 
é realizada sob o lema “feito por testadores para 
testadores” o que, estamos em crer, potencia  
a presença dos profissionais da área.

Para mais detalhes, por favor contacte-nos  
via email: testing.portugal@pstqb.pt

ObJETIvO DA CONfERêNCIA 
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AGENDA

22 novembro terça-feira
09:00 abertura PSTQB
09:30 keynote Speaker 1
10:05 S1 - Diamond
10:35 S2 - Gold
10:55 coffee
11:20 S3 - Gold
11:40 S4 - Gold
12:00 Painel Utilizadores
13:00 almoço
14:15 keynote Speaker 2
14:50 S5 - Gold
15:10 call for Speakers 1
15:30 call for Speakers 2
15:50 call for Speakers 3
16:10 coffee
16:40 Sorteio e Entrega de Prémios
16:50 keynote Speaker 3
17:25 cocktail com visita Expo
17:25 ask the Expert*
18:00 Encerramento

notas:  
*Atendendo que existem gurus internacionais a marcar presença no evento, tem a possibilidade de fazer perguntas e obter as suas opiniões de forma informal durante o Cocktail
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 Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor

PR
ES

EN
ÇA

PR
O

M
O

ÇÃ
O

PÓ
S-

EV
EN

TO

Apresentação de caráter concetual
(não comercial ou publicitária, realizada por 
um Administrador, Diretor ou Manager)

Utilização de uma área de exposição

Colocação de documentação na bolsa 
entregue aos participantes

Logotipo do patrocinador
(colocado em local e tamanho 
conforme modalidade de patrocínio aprovada)

Lista final de inscritos e participantes

Relatório do evento

Campanha de marketing 
e comunicação

Entrevista, artigo de opinião e/ou 
publicidade no suplemento especial 
do Jornal Expresso

Foto e biografia 
na brochura do evento

12.000€

DIAMOND

30 min.
(vale 4.000€)

12 m²
(vale 5.000€)

2 Páginas
(vale 11.150€)

10
(vale 500€)

(vale 1.000€)

6.000€

GOLD

20 min.
(vale 3.000€)

6 m²
(vale 2.500€)

1 Página
(vale 6.900€)

5
(vale 250€)

(vale 1.000€)

-

3.000€(1)

SILvER (1)

-

-

-

1/2 Página
(vale 4.350€)

2
(vale 100€)

(vale 1.000€)

IN
SC

RI
ÇÕ

ES

Convites impressos
(com oferta da inscrição para clientes 
e prospects utilizadores)

Convites electrónico
(personalizado com logotipo do patrocinador)

Inscrições gratuitas 
para colaboradores e/ou parceiros 
(inscrições adicionais terão um desconto de 10%)

MODALIDADES DE PATROCíNIO 
SILvER (viSiBiliDaDE)

Área de Exposição (6M2) 2.500€

almoço (2)  1.200€

Fitas para crachás (2) (3)  1.200€

coffee Break (2) 1.000€

Bloco de notas e canetas (2) (3) 1.000€

Bolsa para documentação (2) (3) 1.000€

Documentação nas Bolsas (3) 1.000€

Sorteio de Prémios (3) 1.000€

(1) Inclui a escolha de uma das opções de visibilidade 
(2) Um patrocinador único 
(3) O patrocinador é responsável pelo fornecimento do respetivo Material/Serviço 
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PRESENÇA NO EvENTO
• Apresentação de 30 minutos, de caráter 

concetual (não comercial ou publicitária), no 
período da manhã.

• Utilização de 12 m² de área de exposição. O 
layout irá depender do local onde se realiza o 
evento. 

• As atividades do expositor estão circunscritas à 
sua área de exposição. 

• Documentação da empresa na bolsa entregue 
aos participantes.

PROMOÇÃO NO EvENTO
• Logótipo do patrocinador em todos os meios 

promocionais do evento.
• Campanha de marketing e comunicação, 

incluindo convites, newsletters, anúncios de 
imprensa, site da IDC (com link para o site do 
patrocinador), site da PSTQB e grupo da PSTQB 
no Linkedin.

• Foto e biografia do orador na brochura do 
evento.

• Duas páginas de Entrevista, artigo de opinião e/ou 
publicidade no suplemento especial do Jornal 
Expresso.

INSCRIÇõES
• Inscrições gratuitas para 10 colaboradores 

(desconto de 10% para inscrições adicionais).
• Convite eletrónico personalizado com 

oferta da inscrição para clientes e prospects 
exclusivamente de organizações utilizadoras.

• Convites ilimitados para clientes finais (estes 
convites são sujeitos a disponibilidade da sala).

INfORMAÇÃO APóS O EvENTO
• Lista final de inscritos e participantes no evento, 

incluindo empresa, nome, função, e-mail, 
morada e telefone geral.

• Relatório do evento com o perfil dos 
participantes e a avaliação do evento e das 
apresentações.

• Partilha online para todos os participantes 
de informação sobre o evento: fotos, 
agradecimentos, etc.

DIAMOND
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PRESENÇA NO EvENTO
• Apresentação de 20 minutos, de caráter 

concetual (não comercial ou publicitária),       no 
período da manhã ou tarde.

• Utilização de 6 m² de área de exposição. O 
layout irá depender do local onde se realiza o 
evento.

• As atividades do expositor estão circunscritas à 
sua área de exposição. 

• Documentação da empresa na bolsa entregue 
aos participantes.

PROMOÇÃO NO EvENTO
• Logótipo do patrocinador em todos os meios 

promocionais do evento.
• Campanha de marketing e comunicação, 

incluindo convites, newsletters, anúncios de 
imprensa, site da IDC (com link para o site do 
patrocinador), site da PSTQB e grupo da PSTQB 
no Linkedin.

• Uma página de Entrevista, artigo de opinião e/ou 
publicidade no suplemento especial do Jornal 
Expresso.

INSCRIÇõES
• Inscrições gratuitas para 5 colaboradores 

(desconto de 10% para inscrições adicionais).
• Convite eletrónico personalizado com 

oferta da inscrição para clientes e prospects 
exclusivamente de organizações utilizadoras.

• Convites ilimitados para clientes finais (estes 
convites são sujeitos a disponibilidade da sala).

INfORMAÇÃO APóS O EvENTO
• Lista final de inscritos e participantes no evento, 

incluindo empresa, nome, função, e-mail, 
morada e telefone geral.

• Relatório do evento com o perfil dos 
participantes e a avaliação do evento e das 
apresentações.

• Partilha online para todos os participantes 
de informação sobre o evento: fotos, 
agradecimentos, etc.

GOLD
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PRESENÇA NO EvENTO
• Inclui a escolha de uma das opções de 

visibilidade (Ver quadro Opções Visibilidade – 
pág. 9).

• Documentação da empresa na bolsa entregue 
aos participantes.

PROMOÇÃO NO EvENTO
• Logótipo do patrocinador em todos os meios 

promocionais do evento.
• Campanha de marketing e comunicação, 

incluindo convites, newsletters, anúncios de 
imprensa, site da IDC (com link para o site do 
patrocinador), site da PSTQB e grupo da PSTQB 
no Linkedin.

• Meia página de Entrevista, artigo de opinião e/ou 
publicidade no suplemento especial do Jornal 
Expresso.

INSCRIÇõES
• Inscrições gratuitas para 2 colaboradores 

(desconto de 10% para inscrições adicionais).
• Convite eletrónico personalizado com 

oferta da inscrição para clientes e prospects 
exclusivamente de organizações utilizadoras.

• Convites ilimitados para clientes finais (estes 
convites são sujeitos a disponibilidade da sala).

INfORMAÇÃO APóS O EvENTO
• Lista final de inscritos e participantes no evento, 

incluindo empresa, nome, função, email, morada 
e telefone geral.

• Relatório do evento com o perfil dos 
participantes e a avaliação do evento e das 
apresentações.

• Partilha online para todos os participantes 
de informação sobre o evento: fotos, 
agradecimentos, etc.

SILvER



9

TESTING PORTUGAL 2016 
22 de Novembro 2016 | SANA Malhoa Hotel Lisboa

ÁREA DE ExPOSIÇÃO
• A Área de exposição mínima é de 6m2, com uma 

mesa, duas cadeiras e um ponto de energia. 
• As atividades do expositor estão circunscritas à 

sua área de exposição.

cOFFEE BrEak
(um patrocinador único)

• Inserção do logótipo na agenda do evento, no 
espaço do coffee break.

• Possibilidade de distribuir material 
(documentação, ofertas) durante o coffee break.

• Possibilidade de colocar material publicitário 
(roll-up) na zona do coffee break.

bOLSAS PARA DOCUMENTAÇÃO
(um patrocinador único)

• A documentação enviada pelos patrocinadores 
será colocada nas bolsas impressas com o logótipo 
do patrocinador e, entregues aos participantes do 
evento. Excelente visibilidade após o evento.

• O patrocinador é responsável pela produção e envio 
das bolsas, na quantidade indicada pela IDC.

INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NAS 
bOLSAS

• Colocação de documentação na bolsa entregue aos 
participantes do evento.

• O patrocinador é responsável pela produção e envio 
da documentação, na quantidade indicada pela IDC.

ALMOÇO
(um patrocinador único)

• Inserção do logótipo na agenda do evento, no espaço 
do almoço.

• Possibilidade de colocar material (sinalética, 
documentação, ofertas) na sala do almoço

fITAS PARA CRACHÁS
(um patrocinador único)

• Fitas impressas com o logótipo do patrocinador. 
Excelente visibilidade após o evento.

• O patrocinador é responsável pela produção e envio 
das fitas, na quantidade indicada pela IDC.

SORTEIO DE PRéMIOS
• Sorteio de prémio oferecido pelo patrocinador, 

no final do evento.
• O sorteio será feito através de um cupão com o 

logótipo do patrocinador e a imagem do prémio.
• O patrocinador pode produzir o cupão e utilizar 

o verso para um questionário sobre os seus 
produtos/serviços.

• O patrocinador é responsável pelo sorteio e 
entrega do prémio. 

bLOCO DE NOTAS E CANETAS
(um patrocinador único)

• Os blocos de notas e canetas serão colocados 
nas bolsas. Caso outro patrocinador envie este 
tipo de material para as bolsas, os blocos de 
notas e canetas do patrocinador oficial serão 
entregues durante a receção.

• Excelente visibilidade após o evento.
• O patrocinador é responsável pela produção 

e envio dos blocos de notas e canetas, na 
quantidade indicada pela IDC

vISIbILIDADE
Os patrocinadores Silver terão ainda a hipótese 
de escolher uma das opções seguintes e assim 
aumentar a sua visibilidade no evento.

Para quem não patrocina o evento como Diamond, 
Gold ou Silver, pode também optar por um 
patrocínio de visibilidade:
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ESPAÇO DE ExPOSIÇÃO

bILHETE DE ENTRADA

SELEÇÃO DOS PATROCINADORES DIAMOND E GOLD
O critério de atribuição de cada espaço de exposição será aplicado com 
base no nível de patrocínio e por ordem de inscrição. O patrocinador que 
submeter em primeiro lugar o pedido de patrocínio terá preferência na 
escolha do local de exposição.
Cada espaço de exposição está equipado com uma mesa, duas cadeiras 
e um ponto de energia. É também possível, caso seja da preferência 
do patrocinador, um espaço vazio no qual pode instalar o seu próprio 
equipamento. 
As atividades do expositor estão circunscritas à sua área de exposição. 
Para mais informações sobre o espaço de exposição e procedimentos, 
deverá contactar-nos através do endereço portugal@idc.com. 

Gratuito para
• Convite de Patrocinador
• Diamond – tem convites ilimitados para utilizadores finais 

(mas sempre sujeito a disponibilidade da sala)
• Gold – tem convites ilimitados para utilizadores finais (mas 

sempre sujeito a disponibilidade da sala)
• Silver – limite no nº de convites
• Convite de PSTQB (Associados)
• Convite da IDC

Preço de Entrada para
• Quem não for convidado
• Valor de 65 € (inclui o almoço)

Se houver mais do que uma empresa a solicitar o patrocínio DIAMOND, será 
dada prioridade aquela que se inscrever em primeiro lugar. As restantes 
empresas serão patrocinadores GOLD, tendo prioridade perante as 
empresas que já tenham efetuado o pedido como patrocinadores GOLD.
O mesmo critério se aplica caso haja mais do que quatro empresas a 
solicitar o patrocínio GOLD. Nesse caso, serão automaticamente classificadas 
como patrocinadores SILVER, tendo prioridade na escolha das opções de 
visibilidade perante as empresas que já tenham efetuado o pedido como 
patrocinador SILVER.
Uma candidatura não pode ser cancelada após a sua submissão. A 
submissão terá que ser efetuada por escrito e ser enviada por email para 
bcoimbra@idc.com. 

• As candidaturas DIAMOND e GOLD terão que ser submetidas 
até ao dia 25 de Setembro de 2016. 

• Até ao dia 25 de Setembro de 2016 terão a resposta se a 
candidatura foi ou não aceite para o nível pretendido.

• As candidaturas SILvER terão que ser submetidas até ao dia 
15 de Outubro de 2016.
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fORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Enviar para IDC Portugal (Marksearch, Lda.)  
Centro Empresarial Torres de Lisboa  •  Rua Tomás da Fonseca, Torre G  1600-209 Lisboa   
•  Telefone: +351 21 723 0622  •  Fax: +351 21 723 0675  •  Email: bcoimbra@idc.com

No documento interno com a ordem de encomenda referir 
“caderno de condições comerciais / Testing Portugal 2016”.

*Com a sua assinatura, está a aceitar os termos e condições de patrocinio 
da Conferência Testing Portugal 2016.

aprovação de Patrocínio na conferência “Testing Portugal 2016”

Nome: __________________________________________

Função: _________________________________________

Empresa: ________________________________________

Morada: _________________________________________

________________________________________________

Nº Contribuinte: __________________________________

Nº Encomenda: ___________________________________

Assinatura do Responsável*: 

________________________________________________

Termos e condições
 � Faturação: 35% na adjudicação com pagamento a 30 dias e 65% 
facturados a 60 dias antes do evento, com pagamento até uma 
semana após o evento.

 � Devido ao número limitado de patrocinadores, não serão aceites 
desistências. No caso de desistência será cobrado o valor total 
do patrocínio. 

 � A organização detém toda a responsabilidade pelo programa e 
gestão dos eventos.  

 � Para patrocínios com apresentação, a empresa assume 
o compromisso perante a organização de realizar uma 
apresentação concetual e não com conteúdo comercial ou 
publicitário. 

 � A organização reserva-se o direito de censurar as apresentações 
com este tipo de conteúdos. Esta medida resultou de diversos 
comentários de participantes, que criticaram severamente as 
apresentações com um conteúdo comercial ou publicitário.  
A imagem dos patrocinadores, do evento e da organização fica 
prejudicada, podendo comprometer futuros eventos.

 � A organização reserva-se o direito de alterar a data ou o local do 
evento por motivos de força maior.

 � A organização reserva-se o direito de realizar pequenas 
alterações na agenda publicada, incluindo os tempos de 
apresentação, em casos de força maior. 

 � A organização tem o direito de coordenar os pedidos de 
utilização dos espaços de exposição, de modo a garantir uma 
presença adequada de acordo com o espaço disponível. 

 � Os termos e condições aqui descritos podem ser modificados 
em qualquer momento.

nota de confidencialidade
A proposta constante do presente documento, incluindo todos os 
anexos, contém informações de natureza confidencial produzidas 
pela organização e utilizadas na atividade comercial.
Fica expressamente proibida a utilização e reprodução deste 
documento, sem o acordo prévio da organização, para outro fim 
que não seja a avaliação da proposta.

Modalidades de Patrocínios

Gold 6.000€

Diamond 12.000€

Silver (1) 3.000€

• As candidaturas DIAMOND e GOLD terão que ser submetidas 
até ao dia 25 de Setembro de 2016. 

• Até ao dia 25 de Setembro de 2016 terão a resposta  
se a candidatura foi ou não aceite para o nível pretendido.

• As candidaturas SILvER terão que ser submetidas  
até ao dia 15 de Outubro de 2016.

Patrocínios adicionais

Área de Exposição (6M2) 2.500€

almoço (2)  1.200€

Fitas para crachás (2) (3)  1.200€

coffee Break (2) 1.000€

Bloco de notas e canetas (2) (3) 1.000€

Bolsa para documentação (2) (3) 1.000€

Documentação nas Bolsas (3) 1.000€

Sorteio de Prémios (3) 1.000€

(1) Inclui a escolha de uma das opções de visibilidade 
(2) Um patrocinador único 
(3) O patrocinador é responsável pelo fornecimento do respetivo 
Material/Serviço 
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IMAGENS DO EvENTO DE 2015


