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Nota introdutória 

O presente Manual de Organização de Eventos (MOE) tem por objetivo ser um documento orientador da 

organização de qualquer evento na ESEP. 

 

O MOE está organizado nos seguintes capítulos: 

 Generalidades; 

 Período pré-evento; 

 Período do evento; 

 Período pós-evento. 

 

1. Generalidades 

1.1 Tipos de eventos 
 

Assembleia – Reunião dos membros de um grupo que regularmente deliberam sobre assuntos de interesse geral 

ou particular; reunião em que todos os membros de uma associação ou sociedade são convocados. 

 

Concurso – Ato ou efeito de concorrer; prestação de provas ou apresentação de documentos para a admissão a 

uma instituição. Poderá ser coordenado por uma comissão organizadora (quem dita as regras) e obriga à existência 

de um júri que tem de assegurar que todas as regras são cumpridas e decidir sobre os resultados. 

 

Conferência – Reunião oficial; conversação entre duas ou mais pessoas sobre assuntos de interesse comum; 

reunião de representantes de instituições. 

Neste tipo de evento é exigida a presença de um presidente de mesa que coordenará os trabalhos, não sendo 

permitidas interrupções e as perguntas são formuladas no final da sessão. 

 

Congresso – Reunião de pessoas pertencentes a uma determinada área de estudo ou profissão para 

comunicação de trabalhos e troca de ideias; colóquio. 

 

Jornadas – Sessões de trabalho dedicadas a determinado tema, realizadas periodicamente, visando discutir um 

assunto de interesse comum por um grupo de indivíduos. 

 

Mesa-redonda – Reunião preparada e conduzida por um coordenador ou presidente que como elemento 

moderador, orienta a discussão. Os participantes apresentam as suas opiniões em torno do assunto em causa e 

é dado um tempo limite para a exposição do mesmo. 

 

Palestra – Exposição verbal, em estilo ligeiro, acerca de determinado tema; conversa amena e informal. É um tipo 

de reunião menos formal centrada no indivíduo palestrante. Sempre que há participação por parte dos ouvintes 

deve existir um moderador que modera a discussão no final da palestra. 

 

Plenário – Assembleia, reunião ou sessão onde participam todos os membros de um corpo; sessão plenária: 

reunião de uma assembleia da qual estão presentes todos ou quase todos os seus membros. 
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Reunião – Encontro de pessoas para tratar de assuntos específicos. 

As reuniões são os eventos mais comuns na ESEP não carecendo, na maior parte das vezes, do procedimento 

previsto no MOE. 

 

Seminário – Apresentação de grupos de trabalho com temas previamente conhecidos pelos participantes, com a 

participação dos espectadores, após a exposição. 

 

Sessão solene – Sessão decorrente de comemorações tais como abertura do ano letivo, dia da escola, 

aniversários, homenagens póstumas e tomadas de posse. 

 

Simpósio – Reunião científica para discutir determinado assunto; colóquio. Normalmente, no simpósio, existe a 

presença e participação de especialistas de renome das áreas abrangidas. Os debates, as perguntas e 

consequentes respostas são feitas diretamente com o público que assiste; os participantes oradores não debatem 

entre si os temas apresentados. 

 

Workshop – Sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um dado tema e em que os 

participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. 

 

1.2 Fluxos da informação 
 

Tramitação da informação desde o pedido de organização de evento científico ou cultural/social externo aos órgãos 

da ESEP até ao início do processo de organização. 

 

 

1.3 Funções dos corpos 

1.3.1 Dos órgãos da ESEP 
 

P r e s i d e n t e  d a  E S E P  

Ao presidente da ESEP cumpre deferir ou indeferir a realização do evento proposto, bem como a aprovação 

genérica do orçamento previsto. 
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C o n s e l h o  T é c n i c o - C i e n t í f i c o  ( C T C )  [ P a r a  e v e n t o s  d e  c a r á c t e r  c i e n t í f i c o ]  

Ao CTC cumpre emanar parecer, a pedido do presidente da ESEP, sobre a pertinência do evento que se pretende 

organizar. 

 

A d m i n i s t r a d o r  

Ao administrador cumpre negociar o orçamento proposto e articular com os serviços a prossecução do evento. 

 

1.3.2 Da comissão científica 
 

À comissão científica do evento cumpre a supervisão científica do evento, sendo responsável pela qualidade 

científica dos painéis do evento. 

 

1.3.3 Da comissão organizadora 
 

À comissão organizadora do evento cumpre organizar o evento desde o período pré-evento até ao período pós-

evento, sendo da sua inteira responsabilidade todas as ações efetuadas. Assim, cumpre-lhe intervir diretamente 

em todo o processo, empreendendo esforços para a sua competente realização. 

 

1.3.4 Dos serviços da ESEP 
 

Aos serviços com responsabilidade na orgânica do evento, cumpre a execução das funções inerentes às suas 

competências específicas e definidas em reunião preparatória dando disso conta, periodicamente, à comissão 

organizadora do evento.   

 

2. Período pré-evento 

No período antecedente ao pedido de autorização para a realização de um evento deverão os possíveis 

dinamizadores, responder às seguintes perguntas: 

1 - Qual a natureza do projeto? O que se pretende dinamizar? (Tipo de evento e âmbito) 

2 – Porquê organizar um evento ou uma atividade? (Definição da motivação) 

3 - Para quê? (Quais os objetivos) 

4 - Onde? (Qual o local) 

5 - Como? (Quais as atividades, como serão planeadas as atividades) 

6 - Quando? (Quais as datas possíveis para a realização do evento) 

7 - Para quem? (Qual é o público-alvo) 

8 – Quem realiza? (Qual é a entidade anfitriã, organizadora, qual a comissão científica potencial, qual a comissão 

organizadora potencial (...)) 

9 - Com quê? (Que recursos serão necessários para a prossecução do evento) 

 

2.1 Autorizações 
 

Pelo pedido de autorização para a realização de eventos externos à atividade normal da ESEP, inicia-se o processo 

genericamente designado por pré-evento.  
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A autorização para organização de evento é concedida pelo presidente da ESEP. Este pedido, entregue nos 

serviços de secretariado, deverá ser dirigido ao presidente da ESEP, sendo redigido de acordo com modelo de 

requerimento da ESEP (MOD. 99) e sendo acompanhado de todos os documentos necessários à tomada de 

decisão, como sejam uma previsão de custos e dos proveitos e outros documentos eventuais de especial 

relevância.  

No caso do evento ser organizado por mais do que uma instituição deverá ser o requerimento acompanhado de 

informação sobre tarefas e obrigações, bem como da autorização de todas as instituições parceiras para este 

efeito. 

 

P r a z o  d e  e n t r e g a  d e  d o c u m e n t a ç ã o :   

P r e f e r e n c i a l m e n t e  a t é  1 0  m e s e s  a n t e s  d a  d a t a  p r e v i s t a  p a r a  o  e v e n t o  

 

2.2. Conteúdo para requerimento 
 

Dever-se-á utilizar o modelo instituído de requerimento da ESEP (MOD. 99), com o seguinte conteúdo específico:  

 

C u s t o s  
 

Esta alínea é da responsabilidade do(s) responsável(eis) pela proposta de organização de evento que será, em 

caso de aprovação, a comissão organizadora.  

Deve incluir despesas como coffee break, ofertas, envio de convites, impressão de convites, elaboração de 

cartazes, outro material que é previsto elaborar no âmbito do evento, previsão das necessidades de apoio dos 

serviços internos, em particular o número de horas de alocação integral ao projeto por parte de trabalhadores, 

entre outros, indicados no modelo MOD.99.  

 

Em caso de aprovação na generalidade pelo presidente, deverá a comissão organizadora diligenciar, junto dos 

serviços de secretariado, a marcação de reunião com a administradora a fim de negociar, justificar e aprovar o 

orçamento, dando início à organização do evento. 

O pedido formal de cabimento segue-se à aprovação da verba necessária, pelo presidente ou vice-presidente e 

consequente orientação do coordenador do serviço de contabilidade. 

 

L i s t a  d e  p o s s í v e i s  c u s t o s  e  m a t e r i a l  n e c e s s á r i o   

Ver modelo MOD.99 - Requisição e orçamento de evento. 

 

E s p e c i f i c a ç ã o  d e  c a t e r i n g  

Na elaboração do orçamento previsional terá em consideração algumas despesas, cuja projeção de gastos poderá 

ser apoiada pelos serviços, considerando a experiência acumulada em eventos anteriores. 

Produtos a considerar (incluir quantidades e custo sem IVA): água, bolos, copos de plástico, fruta, guardanapos, 

pratos de plástico, salgados, sumo de laranja, toalhas de mesa. 
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D e s p e s a s  c o m  p a l e s t r a n t e s   

Deslocações, estadia e ajudas de custo, por palestrante. Incluir local de origem, preço de deslocação, custo de 

estadia (hotel até 3 estrelas), valor de ajudas de custo com alimentação. 

 

E l a b o r a ç ã o  d e  m a t e r i a l  d e  d i v u l g a ç ã o  

Incluir material necessário dos seguintes suportes de material promocional (não exclusivo): cartaz A3, cartaz A4, 

folhetos A5, juntamente com as quantidades. 

 

O f e r t a s  p a r a  p a l e s t r a n t e s  

Material promocional com a marca ESEP (merchandising): canetas prestígio, copos ESEP (acresce preço de 

caixa), corta papéis (liga metálica de cobre e zinco), corta papéis (prata), flutes ESEP, chávenas ESEP (acresce 

preço de caixa), pen ESEP (inclui caixa), porta-sacos ESEP (inclui caixa), caderno prestígio ESEP. 

 

2.3 Responsabilidades por serviço/corpos 
 

Após o deferimento de realização de evento, inicia-se a fase genérica de preparação.  

Nesta fase interagem a comissão organizadora, a comissão científica e os diversos serviços da ESEP, 

nomeadamente os serviços de secretariado, o gabinete de divulgação, imagem e apoio a publicações, o centro de 

informática e técnico, os serviços de apoio e vigilância e o centro de gestão de recursos – controlo orçamental e 

contabilidade. 

As diferentes interações ocorrem em períodos distintos desta fase, pelo que será de todo desejável a realização 

de duas reuniões preliminares entre a comissão organizadora (i.e. organizadores do evento) e os serviços 

(propõe-se uma reunião 12-9 meses antes e outra 1 mês antes do evento) a fim de agilizar o processo, definir 

responsabilidades e colmatar eventuais constrangimentos. 

 

2.3.1 Checklist pré-evento 
 

Checklist interno ESEP (antes do evento) 

Objetivo: Trabalhar em parceria no sentido da divulgação, do convite à participação de eventuais convidados, bem 

como de encetar os melhores esforços para reunir apoios e patrocínios junto da comunidade. 

Antecedência Funções 

 Funções da comissão organizadora  

≥9 meses 
Proceder à marcação de 2 reuniões preparatórias com os responsáveis dos serviços 

envolvidos. 

≥7 meses Convidar pessoalmente palestrantes ou intervenientes diretos no evento. 

≥7 meses Elaborar e entregar aos SS lista de convidados e respetivos contactos. 

≥7 meses 

Indicar as UC com componente de estágio em que se enquadra o evento a organizar e 

informar o coordenador da UC da quantidade de inscrições a oferecer (máximo de 20 

inscrições por evento), se aplicável. 

≥7 meses Definir dados a incluir no boletim de inscrição. 

≥5 meses Encetar esforços para reunir apoios e patrocínios na comunidade. 



Manual de trabalho 
Edição: 1 Revisão: 0 

MT.02.00   

Página 9 de 18 
 

Elaborado por: 
Francisco 
Vieira e Maria 
João Gavina 

Data: 13/05/2014 Verificado por: 
Virginia 
Moreira 
 

Data: 16/06/2015 Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
01/10/2015 

 

 

 

 

MOD.48.00 

Antecedência Funções 

≥3 meses 
Recolher, junto dos coordenadores das UC com componente de estágio, os nomes e 

contactos dos participantes com inscrição gratuita e informar o SS. 

≥1 mês 
Reunir individualmente com cada um dos serviços envolvidos para articulação de 

necessidades e disponibilidades. 

≥1 mês Confirmar a presença de todos os convidados. 

≥1 mês Confirmar a entrega e disponibilidade do material de apoio. 

≥1 mês Confirmar as reservas necessárias à prossecução do evento. 

≥10 dias Confirmar o agendamento de entrega de produtos alimentares para coffee break. 

≥3 dias Reconfirmar o agendamento de entrega de produtos alimentares para coffee break. 

≥3 dias Reconfirmar a entrega e disponibilidade do material de apoio. 

≥1 dia Apoiar a operacionalização do material de apoio a entregar no evento. 

 Funções da comissão científica  

≥6 meses Definir programa definitivo. 

≥6 meses Elaborar regulamento de submissão. 

≥6 meses Definir itens a incluir no formulário de submissão de trabalhos. 

≥2 meses Analisar submissões e indicar resultados de seriação. 

sempre Gestão do fundo de maneio temporário atribuído. 

  

 Funções do secretariado  

sempre Responder a informações por e-mail direto dos eventos da ESEP. 

sempre Gerir as inscrições e confirmar dados dos inscritos. 

≥6 meses Elaborar pedidos de dispensa para a participação de convidados. 

≥6 meses Solicitar orçamentos e efetuar pré-reservas de deslocação e alojamento. 

≥6 meses Reservar salas e espaços a utilizar. 

≥3 meses 
Solicitar ao CGR-AP que proceda aos pedidos de orçamentos para materiais e serviços 

necessários ao evento.  

≥3 meses Enviar pedidos de dispensa para a participação de convidados. 

≥3 meses Enviar convites a entidades.  

≥3 meses Registar os dados dos participantes com inscrição gratuita na base de dados interna.  

≥2 meses Solicitar ao CGR-AP que proceda à encomenda de lembranças para os preletores. 

≥2 meses Receber e encaminhar as submissões de trabalhos para a comissão científica. 

≥2 meses Solicitar reservas de deslocação e alojamento. 

≥2 meses Solicitar apoio dos serviços internos da ESEP em articulação com a comissão organizadora. 

≥1 mês Confirmar reserva de refeições. 

≥1 mês 
Solicitar autorização ao presidente para realização de horas extras de funcionários dos vários 

serviços. 

≥1 mês Solicitar a montagem de equipamento no local do secretariado do evento. 

≥10 dias 
Solicitar ao CIT a colocação de todos os meios audiovisuais necessários para o evento 

(sala/auditório/secretariado). 

≥10 dias Solicitar ao CIT a libertação do espaço cinquentenário *no dia anterior e no dia do evento. 
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Antecedência Funções 

≥10 dias Solicitar aos SAV disponibilidade para colaborar no evento. 

≥10 dias 
Solicitar aos SAV para procederem à manutenção mais cuidada dos W.C *no dia anterior e no 

dia do evento. 

≥10 dias 

Informar o fornecedor de buffet/catering da realização do evento na ESEP e solicitar a 

colaboração e orçamento para os almoços, nos dias do evento, bem como a proposta de 

ementa. 

≥1 dia Preparação do material de apoio. 

≥1 dia Solicitar aos GDIAP a elaboração dos certificados. 

≥1 dia Solicitar ao CGR-AP que proceda à entrega de lembranças para os preletores. 

≥1 dia Solicitar aos SAV a organização e limpeza do espaço para pausas para café. 

≥1 dia Solicitar aos SAV na organização dos produtos alimentares nas pausas para café. 

≥1 dia Solicitar aos SAV a preparação do auditório, das salas do evento e das salas de apoio. 

≥1 dia Solicitar aos SAV a preparação das bandeiras e a sua colocação.  

≥1 dia Selecionar o pessoal que estará na receção do evento. 

≥1 dia Imprimir listas de participantes. 

≥1 dia 
Fazer lista de pagamentos e recibos efetuados e por efetuar para preenchimento no dia do 

evento. 

≥1 dia 
Fazer lista de convidados e entregar no segurança para acesso facilitado ao parque de 

estacionamento. 

≥1 dia 
Fazer ofício de agradecimento, no final do evento, dirigido às instituições que colaboraram 

com a ESEP. 

  

 Funções do GDIAP 

≥6 meses Fazer lista de possíveis patrocinadores. 

≥6 meses Elaborar o material de divulgação do evento. 

≥6 meses Definir arquitetura de gestão de conteúdos on-line. 

≥3 meses Atualizar conteúdos.  

≥3 meses Divulgar por mailing list ou correio, quando aplicável. 

≥2 meses Reunir apoios e patrocínios junto da comunidade. 

≥2 meses Divulgar por mailing list ou correio, quando aplicável. 

≥2 meses Elaborar nota de imprensa à comunicação social. 

≥1 mês Reproduzir material de divulgação do evento. 

≥1 mês Elaborar modelos de declarações a emitir (MOD.75). 

≥1 mês Divulgar por mailing list ou correio, quando aplicável. 

≥15 dias Divulgar por mailing list ou correio, quando aplicável. 

≥10 dias Reproduzir material de divulgação no evento. 

≥3 dias Elaborar fundo de sala e/ou auditório. 

≥1 dia Elaborar material informativo do evento. 
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Antecedência Funções 

 Funções do CIT 

≥5 meses Elaborar formulário de inscrição (MOD.76), caso aplicável. 

≥5 meses Elaborar formulário de submissão de trabalhos (MOD.76).  

≥1 mês Preparar todos os meios audiovisuais necessários para o evento. 

≥1 dia Colocar o material informático e audiovisual necessário ao evento. 

≥1 dia Libertar o espaço cinquentenário no dia anterior e no dia do evento. 

  

 Funções do SAV 

≥1 mês Disponibilizar os dias de evento para colaborar no evento. 

≥1 dia Proceder à manutenção dos W.C no dia anterior e no dia do evento. 

≥1 dia Organizar o espaço do catering. 

≥1 dia Preparar as bandeiras e a colocação das mesmas. 

≥1 dia Organizar os espaços a utilizar para o evento. 

  

 Funções do CGR - aprovisionamento 

≥3 meses Contactar os fornecedores solicitando orçamentos para os serviços/produtos necessários. 

≥1 mês Encomendar as lembranças para os preletores. 

≥1 mês Proceder à comunicação de necessidade de segurança, quando aplicável. 

≥10 dias Fazer a seleção e proceder às encomendas de produtos alimentares para o dia do evento. 

≥10 dias Encomendar as flores/ramos/arranjos. 

≥10 dias Encomendar as lembranças para os preletores, caso se aplique. 

  

 Funções do CGR – controlo de meios monetários 

sempre Apoiar os SS quanto à gestão de montantes de inscrição. 

  

 Funções do expediente, arquivo e museu 

sempre Enviar o material necessário no âmbito do evento. 

 

2.4 Preparação do evento 
 

Para além do conteúdo e convidados, existem cinco pontos paralelos ao próprio evento, a ter em conta no período 

pré-evento: audiovisual, catering, divulgação, refeições para convidados e reservas. 

2.4.1 Audiovisual 
 

Intrinsecamente ligado com a exposição de temas, temáticas ou assuntos no âmbito do evento, os materiais 

audiovisuais deverão ser solicitados aquando do pedido de autorização de realização do evento pela comissão 

organizadora. Recomendando-se que, em reunião preparatória, seja articulada a colocação e escolha dos 

materiais necessários à prossecução do evento, procedendo-se à requisição do material. 
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Ao CIT caberá a tarefa de articular com os serviços de apoio e vigilância, se for esse o caso, a disponibilização e 

verificação de existência e funcionamento do material solicitado, informando os serviços de secretariado da 

prontidão do material para o evento. 

 

2.4.2 Catering 
 

No que a este item diz respeito dever-se-á, numa primeira instância, saber o que se pretende do fornecimento de 

produtos alimentares, vulgarmente designado de coffee break. Para tal dever-se-á ter em atenção a verba 

aprovada para o efeito, bem como a experiência já decorrente de anos anteriores.  

É, ainda, fulcral estabelecer horários, produtos disponíveis e o número de pessoas aproximado que vão estar 

presentes. 

Em casos excecionais poderá ser ainda cabimentado a aquisição de serviços de catering, quando assim autorizado 

no pedido de organização de evento. 

 

2.4.3 Divulgação 

 

A divulgação dos eventos baseia-se em dois formatos: 

 

B o l e t i n s  d e  i n s c r i ç ã o  

Os boletins de inscrição são os formulários através dos quais cada interessado se regista na participação a um 

evento. Deve preencher o modelo MOD.76.  

 

M e i o  d e  p r o p a g a n d a  

Dever-se-á ter em atenção os seguintes meios: 

Desdobrável – Também denominado de panfleto. Suporte comunicacional onde está inserida toda a informação 

necessária para a divulgação do evento.  

O desdobrável deve conter uma página de rosto com o título do evento, o logótipo da ESEP e da(s) empresa(s) 

que vão apoiar o evento, utilizando a mancha tipo da ESEP. Deve conter o programa do evento e os contactos 

necessários. 

Cartaz – Deve conter toda a informação inerente no desdobrável exceto o programa, que nem sempre se coloca, 

por gestão de espaço. 

Página Web – A página contém toda a informação do desdobrável e outra suplementar. Este é o único meio onde 

se consegue colocar pormenores de inscrições, submissões de trabalhos, entre outros. 

 

2.4.4 Refeições para convidados 
 

Existindo um evento na ou da ESEP, poderá existir a necessidade de fornecer as refeições aos convidados. 

Poderá, portanto, tratar-se de um ou mais almoços, jantares, lanches ou afins. 

Assim sendo, em primeiro lugar deve contatar-se a empresa fornecedora de serviços de alimentação da ESEP ou 

outra prestadora de serviço similar para sondagem de preços. 

A solicitação de orçamento deverá seguir o procedimento PG.07 - Aquisição de bens, serviços e empreitadas de 

obras públicas. 
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Caso haja acordo pela comissão organizadora e cabimento disponível para tal, deverão os serviços de secretariado 

reservar e comunicar a ementa, número de convidados e orçamento combinados. 

É da responsabilidade dos serviços de secretariado a tramitação do processo em articulação entre a empresa 

fornecedora do serviço e a comissão organizadora. 

 

2.4.5 Reservas 
 

O item reservas é relativo a alojamento e deslocações de convidados especiais do evento a organizar, sob 

responsabilidade dos serviços de secretariado no que se refere a marcação de alojamento e deslocação, nos 

casos previamente previstos na autorização de custos do evento. 

 

Reserva de espaços para eventos, fora da ESEP 

Em casos de eventos da ESEP fora das suas instalações, deverá ainda os serviços de secretariado empreender 

todos os esforços para reserva de salas, auditórios ou outros espaços a utilizar. 

As reservas devem ser feitas à data de aprovação de realização do evento. 

 

Reserva de salas da ESEP 

A reserva de salas é da responsabilidade dos serviços de secretariado, tendo em atenção os espaços necessários, 

os espaços autorizados e os espaços disponíveis. Encontra-se aprovado e publicado em despacho do presidente, 

um preçário de salas da ESEP, disponível nos serviços de secretariado (regulamento de cedência, arrendamento 

e aluguer dos espaços físicos e de equipamentos). 

A marcação de salas da ESEP é da responsabilidade dos serviços de secretariado, seguindo o procedimento 

simples de “aluguer de salas” na aplicação GESTA, tendo em atenção a necessidade de reservar a tarde do dia 

anterior ao do evento para manutenção e de reservar a manhã do dia seguinte ao de fim do evento para montagem 

de material. Poderá ser necessária a reserva de salas para arrumação de equipamentos, sendo a tarefa (de 

reserva) executada pelos SS. 

Deverão os SS dar conhecimento ao CIT e ao SAV de quais as salas que vão ser utilizadas, qual o período de 

tempo que vão estar reservadas, para que efeito vão ser utilizadas e quais as necessidades de material e 

manutenção de cada uma. 

 

Reserva de alojamento e deslocação 

As solicitações de alojamento e deslocação deverão ser feitas à data da aprovação do evento. 

A reserva de alojamento deverá ter em atenção os protocolos ou acordos comerciais já existentes entre a ESEP e 

os hotéis. O processo de reserva de alojamento e deslocação é iniciado pela comissão organizadora aquando do 

pedido de organização do evento e consequente aprovação. A comissão organizadora deverá confirmar a vinda 

do participante para que os SS deem início ao processo de reserva. 

Os SS darão início ao processo de aquisição de serviços de acordo com os procedimentos definidos. 

a) Para pré-reserva dever-se-á ter informação sobre: 

- Dias e horas recomendadas para a deslocação; 

- Número de noites de estadia; 

- Preferência de hotel tendo em atenção os acordos comerciais da ESEP com hotéis e a legislação em vigor; 

 

b) Para reserva dever-se-á ter em atenção: 

- Enviar para a agência os pormenores da pré-reserva e reserva;  
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- Enviar informativo de deslocação e alojamento ao convidado em causa; 

 

c) Após confirmação de todas as partes deve-se fazer a marcação e solicitar ao CGR-COC o pagamento respetivo. 

 

Reserva de restaurantes 

Para a reserva de restaurantes será necessário: 

- Saber quantas pessoas estão confirmadas; 

- Se existe preferência de algum espaço em especial; 

- Saber qual a proposta de ementa e respetivo orçamento; 

- Efetuar a reserva. 

 

3. Período do evento 

Nos dias do evento dever-se-á ter em atenção as responsabilidades por serviço ou corpo, bem como a 

prossecução do evento. 

 

3.1 Responsabilidades por serviço 
 
3.1.1 Comissão organizadora 
 

À comissão organizadora cabe a função de empreender todos os esforços para o bom desenrolar do evento, 

nomeadamente na questão de organização de painéis ou mesas e articulando com os serviços as necessidades 

prementes. 

Deverá, ainda, fazer o acolhimento e encaminhamento dos convidados e participantes ativos no evento. 

 

3.1.2 Comissão científica 
 

À comissão científica cabe a função de empreender todos os esforços para o bom desenrolar do evento, 

nomeadamente na questão de avaliação de trabalhos, caso exista. 

Deverá, ainda, fazer o acolhimento e encaminhamento de convidados. 

Deverá também participar ativamente nas sessões de abertura e encerramento, caso existam. 

 

3.1.3 Serviços de secretariado 
 

Aos SS cabe a função de secretariar o evento, nomeadamente na receção de participantes, pagamentos e entrega 

de material de apoio, bem como, de prestar informações úteis aos participantes que o solicitam. 

Ao SS cabe, ainda, a função de assegurar o apoio aos convidados, ou outros, no preenchimento de boletins 

itinerários referentes às ajudas de custo e deslocações, nos casos aplicáveis. 

 
3.1.4 Gabinete de divulgação, imagem e apoio a publicações 
 

Ao GDIAP cabe a função de apoiar o secretariado do evento no fornecimento de material necessário de divulgação. 

Cabe a função de receber os patrocinadores e distribuir os stands de divulgação pelos espaços disponíveis, caso 

existam. 

Cabe ao GDIAP a disponibilização de material virtual de divulgação de eventos e da ESEP. 
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3.1.5 Centro de informática e técnico 
 

Ao CIT cabe a função de apoiar a utilização de material audiovisual, informático e outro existente nos espaços do 

evento. Cabe, ainda, a função de produzir e guardar imagens e vídeo (quando solicitado) do evento para memória 

futura e entregue ao EAM. 

 

3.1.6 Serviços de apoio e vigilância 
 

Ao SAV cabe a função de fazer a manutenção e arrumo do espaço. Cabe, também, a função de apoiar na 

organização das pausas para café ou outras que eventualmente existam. 

 

3.1.7 Centro de gestão de recursos – área de aprovisionamento  
 

Ao CGR-AP cabe a função de assegurar a entrega dos produtos alimentares para pausas, bem como, a 

disponibilização de arranjos florais caso seja necessário. 

 

3.2 Checklist de supervisão do evento 
 

Antes da realização do evento, o elemento designado em reunião inicial entre a comissão organizadora e os 

serviços deve supervisionar a organização do evento. Para isso deve utilizar o modelo MOD. 101 - Check list de 

supervisão do evento de modo a prevenir ocorrências. 

 

4. Período pós-evento 

No período após o evento deverá ter-se em consideração 4 aspetos: 

 Confirmação de presenças e pagamentos; 

 Declarações a emitir; 

 Relatório de evento; 

 Agradecimentos. 

 

4.1 Confirmação de presenças e pagamentos 
 

Para efeito de confirmação de presenças e pagamentos deve-se confrontar as listagens de participantes e de 

pagantes criando a base de dados final de participantes no evento.  

Esta listagem deverá ser guardada em pasta eletrónica própria, servindo de comprovativo de presença dos 

participantes no evento. 

 

4.2 Declarações 
 

Após o evento é entregue uma declaração que comprova a presença (MOD.75). Na declaração coloca-se o número 

de horas apenas para ações de formação superiores a 7 horas.  
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T e x t o s  t i p o :  

Declarações de participação na comissão científica 

Declara-se que «nome» fez parte da comissão científica do (nome do evento) realizado entre os dias (data), na 

Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Declarações de participação na comissão organizadora 

Declara-se que «nome» fez parte da comissão organizadora do (nome do evento) realizado entre os dias (data), 

na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Declarações de participação no secretariado, quando a presença, nesse serviço, de indivíduos externos à 

ESEP 

Declara-se que «nome» fez parte do secretariado do (nome do evento) realizado entre os dias (data), na Escola 

Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Declarações de palestrante 

Declara-se que «Nome» proferiu a conferência: «título» no âmbito do (nome do evento) realizado entre os dias 

(data), na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Declarações de moderador 

Declara-se que «Nome» foi moderador na mesa (designação da mesa) no (nome do evento) realizado entre os 

dias (data), na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Declarações de conferencista 

Declara-se que «Nome autor» proferiu a comunicação: «título» no (nome do evento) realizado entre os dias (data), 

na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Foram coautores: «Nome 2º autor», «Nome 3º autor», «Nome 4º autor», «Nome 5º autor» 

 

Declarações de comunicação vencedora 

Declara-se que a comunicação: «título» proferida por «Nome autor» obteve o primeiro prémio no (nome do evento) 

realizado entre os dias (data), na Escola Superior de Enfermagem do Porto.  

Foram coautores: «Nome 2º autor», «Nome 3º autor», «Nome 4º autor» 

 

Declarações de poster vencedor 

Declara-se que o poster: «título» da autoria de «Nome autor» obteve o prémio de melhor poster apresentado no 

(nome do evento) realizado entre os dias (data), na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Foram coautores: 

«Nome 2º autor», «Nome 3º autor», «Nome 4º autor» 

 

Declarações de participação 

Declara-se que «Nome completo» participou no (nome do evento) realizado entre os dias (data), na Escola 

Superior de Enfermagem do Porto. 
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Declarações de pósteres 

Declara-se que «Nome autor» apresentou o póster: «título» no (nome do evento) realizado entre os dias (data), na 

Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Foram coautores: «Nome 2º autor», «Nome 3º autor», «Nome 4º autor», «Nome 5º autor» 

 

Declarações de participação em workshop  

Declara-se que «Nome do participante» participou no (nome do workshop) sob orientação de (nome dos 

dinamizadores), promovido no âmbito do (nome do evento), realizado no dia (data), na Escola Superior de 

Enfermagem do Porto. 

Total de horas de contacto: (total de horas de contacto) 

  
Declarações de participação em formação  

Declara-se que «Nome do participante» participou no (nome da formação) sob orientação de (nome dos 

dinamizadores), realizado no(s) dia(s) (data), na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Total de horas de contacto: (total de horas de contacto) 

 

Declarações de dinamizador de workshop 

Declara-se que «Nome» dinamizou o (nome do workshop), promovido no âmbito do (nome do evento) e realizado 

no dia (data) na Escola Superior de Enfermagem do Porto.  

 

Declarações de dinamizador de formação 

Declara-se que «Nome» dinamizou a formação (nome da formação), realizado no dia (data) na Escola Superior de 

Enfermagem do Porto.  

 

4.3 Relatório 
 

Após o evento é elaborado e entregue um relatório conjunto dos diversos serviços envolvidos no evento de acordo 

com modelo próprio MOD.100.  

 

Recomendações 

Dever-se-á indicar, de forma sucinta, quais as iniciativas a empreender para otimizar os resultados do evento. 

 

Os casos omissos no presente manual serão tratados caso a caso, utilizando-se como documentos auxiliares, para 

além dos instituídos, os regulamentos dos serviços e os procedimentos operativos em uso. 

No caso das distinções atribuídas no âmbito da ESEP, dever-se-á ter em consideração o regulamento de 

distinções honoríficas da ESEP. 
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5. Documentação 

 Regulamento cedência, arrendamento e aluguer espaços físicos e equipamentos. 

 Regulamento de distinções honoríficas. 

 PG.07 – Aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas. 

 MOD.75 – Declaração de presença. 

 MOD.76 – Requisição da elaboração das fichas de inscrição e submissão para evento. 

 MOD.99 – Requisição e orçamento de evento. 

 MOD.100 – Relatório do evento. 

 MOD.101 – Check list de supervisão do evento. 


