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No verso das medalhas 
está o seu contributo

30 de outubro 2019
19:30h

Cidade do Futebal. LISBOA

II GALA DE 
PRÉMIOS 
EMPRESARIAIS
patrocina um desportista
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é unir o mundo empresarial com o universo desportivo, 
olímpico e paralímpico, com um duplo objetivo:

A nossa missão 

Apoiar os praticantes no seu trajeto desportivo

Fornecer às empresas um modelo de 
patrocínio diferente e eficaz, responsável no 
aspeto social e que oferece um retorno do 
investimento num curto prazo com base nos 
valores do desporto admirados por todos.

Este projeto nasceu em Espanha 
e já apoiou dezenas de 

praticantes desportivos

DESCUBRA O NOSSO PROJETO:
 http://www.patrocinaundeportista.com/video
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Objetivos

Reconhecimento

Suporte

Repercussão

Networking

Compromisso



Cidade do Futebal. LISBOA

19:30h 
COCKTAIL DE RECEPÇÃO

20:30 
JANTAR - PRÉMIO GALA

23:00 
NETWORKING
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Categorias

Associe a marca do seu produto/empresa a um destes prémios!
Nós podemos criar um prémio à Sua imagem! ?

Prémio Mulher, 
Empresa e Desporto

Prémio Apoio ao 
Desporto

Prémio Especial 
Fundação do 

Desporto/Desportista 
da Atualidade

Prémio Especial 
“Patrocina um 

Desportista”/Carreira 
Desportiva

Premio Amigo do 
Projeto “Patrocina um 

Desportista”

Prémio Jovem 
Praticante Desportivo

Prémio Desporto para 
Pessoas com Deficiência 
“Associação Mutualista 

Montepio”

Prémio Projeto Social 
Desportivo



PRÉMIO AMIGO DO PROJETO: 

Santa Casa Misericórdia de Lisboa

PRÉMIO AMIGO HISPANOPORTUGUES: Manuel Pereira

PRÉMIO APOIO AO DESPORTO: 

Santa Casa Misericórdia de Lisboa.

PRÉMIO ESPECIAL 
FUNDAÇAO DO DESPORTO: 

Fernando Pimenta

PRÉMIO DESPORTO PARALIMPICO/DESPORTO PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

Nuno Vitorino, con el proyecto “Surf Adaptado”

PRÉMIO JOVEM PRATICANTE DESPORTIVO: 
Equipo femenino fútbol sala

PRÉMIO ESPECIAL PATROCINA UN 
DEPORTISTA A LA CARREIRA DESPORTIVA: 

Rosa Mota

PRÉMIO PROJETO SOCIAL DESPORTIVO: 
Proyecto “Para ti se não faltare!” 

de la Fundación Benfica

PRÉMIO MULHER, EMPRESA Y DESPORTO: 

Instituto Portugues do Desporto e Juventude

Premiado em 2018



RAZÕES PARA 
MARCAR 
PRESENÇA NA GALA
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Vantagens da associação da 
Sua marca a este evento

IMPACTO E 
VISIBILIDADE

PRESTÍGIO

COMPROMISSO 
SOCIAL

A sua marca será um dos protagonistas do 
evento.
Vamos aumentar a notoriedade da sua 
marca (antes, durante e após a entrega dos 
Prémios).
Não há melhor oportunidade para posicionar 
a sua marca ao lado dos praticantes 
desportivos de nível europeu, mundial, 
olímpico e paraolímpico, alcançando assim 
uma imagem pública muito positiva.

Ligação direta da sua marca com os valores
do desporto (aqueles que se enaltecem
na Gala dos Prémios 
“Patrocina um Desportista”).

Os recursos económicos com os quais
contam os nossos campeões e talentos 
desportivos são escassos e o financiamento 
externo é uma necessidade para a melhor 
preparação das competições internacionais. 
Assim, patrocinar esta evento (para além da 
consequente notoriedade pública) é um ato 
de Responsabilidade Social



Repercussão nos MEDIA

medio oficial

A
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A Gala é uma iniciativa ibérica do consórcio formado pela 
Patrocina un Deportista e a Fundação do Desporto 

“ Patrocina um Desportista é uma iniciativa que nasceu no ano de 2013 em Espanha e cujo objectivo 
é apoiar desportistas olímpicos e paralímpicos na sua preparação para os Jogos olímpicos e outras 
competições internacionais. Para conquistar tais objectivos, além do patrocínio tradicional também 

organiza eventos e actividades com empresas” 

www.patrocinaundeportista.com

A Fundação do Desporto tem como objeto social a promoção do desporto e do bem estar físico, apoian-
do e fomentando o desenvolvimento do mesmo, designadamente nos domínios do alto rendimento, 

educação, saúde, turismo, ambiente, economia e aumento da atividade física junto da população.
 

www.fundacaodesporto.pt
www.highsportugal.pt



info@patrocinaundeportista.com


