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Acreditações de imprensa para os eventos do Piep Tech Transfer
Os prazos para pedidos de acreditação de imprensa são os seguintes:

Imprensa nacional:
De 5 de Março a 20 de Maio (inclusive)

Imprensa internacional:
De 26 de Fevereiro a 29 de Abril (inclusive)

O pedido de acreditação pode ser feito para imprensa@techtransfer.com Para acelerar o processo, pedimos que toda a informação relevante sobre o 
meio de comunicação, bem como o tipo de cobertura planeada, seja explicada em detalhe. Agradecemos também o envio da cobertura das edições ante-
riores, sempre que possível.

Uma vez recebida toda a informação, e nos casos em que a acreditação é concedida, serão enviadas todas as indicações necessárias para confirmar a 
mesma.

Entraremos em contacto o mais depressa possível, via e-mail, para informar se o pedido de acreditação foi ou não aceite.

Os pedidos recebidos fora do prazo indicado não serão considerados.
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aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
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nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
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dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Registe-se na nossa
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Para ter acesso ao calendário de eventos e para ser notificado sobre 
os conteúdos que irão estar disponíveis na Plataforma PIEP TECH TRANSFER. 
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Nome

Email

Assunto

Mensagem

Autorizo pelo presente a recolha, processamento e utilização dos meus dados pessoais de acordo com a Política de Privacidade.
Esta autorização poderá ser retirada a qualquer momento.

ENVIAR MENSAGEM


