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Ex.mos Senhores,
A AP2H2- Associação Portuguesa para o Hidrogénio vai realizar no próximo dia 2 de
Dezembro em parceria com a Ordem dos Engenheiros um workshop destinado a
apresentar publicamente a sua proposta de RoadMap para o Hidrogénio em Portugal.
Convidamo-los a consultar o programa e o enquadramento da iniciativa no link do
Workshop:
http://www.ap2h2.pt/documentos.php?id=48

Espera-se uma discussão muito estimulante dado o interesse crescente em torno do H2.,
hoje uma solução incontornável de um basket energético sustentável. As projecções
dos países e espaços económicos relativamente ao seu contributo para o
desenvolvimento económico e social e para a criação de emprego sendo ambiciosas,
estão alinhadas com as expectativas criadas. Com toda a naturalidade o Hidrogénio
integra a short list do IPCEI- Important Projects of Common European Interest em fase
final de aprovação na EU.
Portugal parece também contagiado por este interesse O Governo subscreveu a
Iniciativa europeia para o H2. As empresas estão expectantes e procuram novos negócios
na Economia do H2. O Município de Gaia anunciou recentemente a construção no Porto
da primeira HRS (Hydrogen Refuelling Station). Uma segunda está prevista a ser
construída brevemente em Lisboa. Os autocarros da Caetano Bus (City Gold) com pilha
de combustível estão em teste em Londres, fizeram a sua apresentação em Bruxelas e
são notícia na imprensa internacional.
Neste contexto de grande dinamismo, colocamos à vossa consideração o patrocínio para
o Workshop, certos que este constituirá uma grande oportunidade de promoção da
Vossa empresa/entidade junto da Comunidade do H2 e da audiência do evento,
enquanto pioneira das novas soluções energéticas emergentes.
A promoção do workshop disporá dos meios de difusão das instituições organizadoras e
entidades parceiras: AP2H2, Ordem dos Engenheiros, Instituto Politécnico de Portalegre,
Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia e TSF.
A tabela anexa apresenta as diferentes alternativas de patrocínio e contrapartidas
oferecidas:
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Tabela de Patrocínio
Contrapartidas

Modalidades
A
B
*
*

C

Inserção de logo com link à empresa na
homepage do workshop
Logo em todos os materiais impressos de
*
*
*
divulgação do evento
Distribuição de materiais de divulgação da
*
*
*
empresa/entidade
Utilização de rollup no espaço expositivo
*
destinado ao workshop
Inscrições incluídas
4
2
1
Valor do Patrocínio
3.000,00 1.500,00 750.00
Certos do vosso interesse em apoiarem esta iniciativa, convidamo-los a subscrever a
declaração em anexo e enviá-la por e-mail para a AP2H2.
Com os meus cumprimentos

Campos Rodrigues
Presidente da Direcção da AP2H2
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À AP2H2
Subscrição de Patrocínio1

_2_________________________________________ patrocína o Workshop RoadMAP
para o Hidrogénio promovido pela AP2H2 em parceria com a OE, subscrevendo a
Modalidade ______.
A factura respectiva deverá ser enviada a esta empresa/entidade, à atenção
de____________________________________,

e

para

a

morada

_________________________________________ NIF:_______________
(Se

aplicável:

O

número

de

encomenda

_________________________)

_______________________, de Novembro de 2019

Pela Empresa/ Entidade

1
2

Preencher e enviar digitalizado para AP2H2, info@ap2h2.pt
Nome da empresa/ientidade

a

mencionar

na

factura

é

