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The European Congress of Quality is an 
annual event that started in 1957. 

The international quality community from 
Europe and around the world comes 
together over two days to meet, learn, 
assess and build the future of quality.  

Having last taken place in 2019, this great 
congress, with hundreds of highly qualified 
participants, will take place again on 
November 9 and 10, 2023, in the 
magnificent city of Porto/Gaia, located in 
North of Portugal. 

Together we will celebrate, think and share 
quality, both in person and virtually, 
around a great landmark event centered on 
the theme 

Quality for the future! 

O Congresso Europeu de Qualidade é um 
evento anual que começou em 1957. 

A comunidade internacional da qualidade, 
proveniente da Europa e de todo o mundo, 
junta-se ao longo de dois dias para 
conhecer, aprender, avaliar e construir o 
futuro da qualidade.  

Tendo sido realizado pela última vez em 
2019, este grande congresso, que conta com 
centenas de participantes altamente 
qualificados, vai voltar a acontecer a 9 e 10 
de novembro de 2023, na magnífica cidade 
do Porto/Gaia, situada no Norte de Portugal. 

Juntos vamos assim voltar a celebrar, 
pensar e partilhar qualidade, tanto em 
modo presencial como virtualmente, em 
torno de um grande evento marcante 
centrado no tema: 

Qualidade para o futuro! 
 

Organized by: 
  

 

 
 
 
 

https://eoqcongress2023.apq.pt  
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1. Welcome/Boas Vindas  
 

 

 
On behalf of the Organizing Committee, we are 
pleased to announce the 64th European Quality 
Congress, under the theme "Quality for the Future", 
to be held in Porto/Gaia, Portugal, November 9-10, 
2023, with both face-to-face and virtual modes of 
participation. 

In light of all the changes we are all facing, and the 
enormous challenges the world is facing, this is an 
excellent time for quality professionals to rediscover 
what quality means today in different parts of the 
world, types of organizations and sectors of activity, 
and this event is also a unique learning and 
networking opportunity. 

Building on the success of previous conferences, we 
expect to reach more than 400 participants in 
person, and as many online, representing private 
and public organizations, universities, different 
professional groups, and government agencies from 
around the world. The conference venue will include 
ample space for technical sessions as well as an 
exhibition area where sponsors can present their 
services and products. 

We are confident that the EOQ 2023 Congress, like 
its predecessors, will be a high quality conference in 
a pleasant atmosphere of good weather, beautiful 
scenery and with Portuguese gastronomic delights. 

Your valuable support in considering sponsorship 
opens an unique opportunity for access, visibility 
and proximity to a wide range of organizations, 
professionals and friends of quality, from Portugal, 
Europe and around the world 

More information about this event can be found at 
www.eoqcongress2023.apq.pt. 

We thank you in advance for considering the 
sponsorship options outlined below and we look 
forward to meeting you in Porto/Gaia! 

Em nome da Comissão Organizadora, temos o prazer 
de anunciar a realização do 64º Congresso Europeu da 
Qualidade, subordinado ao tema “Qualidade para o 
Futuro”, a ter lugar no Porto/Gaia, Portugal, a 9 e 10 
de novembro de 2023, com modos de participação 
presencial e virtual. 

Face a todas as mudanças que todos nós estamos a 
enfrentar, e enormes desafios com que o mundo se vê 
confrontado, este é um excelente momento para que 
os profissionais da qualidade redescubram o que a 
qualidade hoje significa em diferentes partes do 
mundo, tipos de organizações e setores de atividade, 
sendo este evento também uma oportunidade única 
de aprendizagem e networking. 

Com base no sucesso dos congressos anteriores, 
esperamos alcançar mais de 400 participantes 
presenciais, e outros tantos online, representando 
organizações privadas e públicas, universidades, 
diferentes grupos profissionais e agências 
governamentais de todo o mundo. O local da 
conferência incluirá um amplo espaço para sessões 
técnicas, bem como uma área de exposição onde os 
patrocinadores poderão apresentar os seus serviços e 
produtos. 

Estamos confiantes de que o Congresso EOQ 2023, tal 
como os seus antecessores, será uma conferência de 
alta qualidade num ambiente agradável de bom clima, 
belas paisagens e com delícias gastronómicas 
portuguesas. 

O seu valioso apoio ao considerar um patrocínio abre 
uma oportunidade única de acesso, visibilidade e 
aproximação a um vasto conjunto de organizações, 
profissionais e amigos da qualidade, de Portugal, da 
Europa e de todo o Mundo. 

Mais informações sobre este evento podem ser 
consultadas em www.eoqcongress2023.apq.pt. 

Agradecemos antecipadamente por considerar as 
diferentes opções de patrocínio descritas em baixo e 
esperamos encontrá-lo no Porto/Gaia! 

Yours Sincerely/Atenciosamente, 

 
Pedro Saraiva 
APQ President and EOQ Vice-President / Presidente da APQ e Vice-Presidente da EOQ 
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2. Organization/Organização 
 

 

 
 
This congress is being organized by  
APQ – Portuguese Association for Quality. 

Este Congresso está a ser organizado pela  
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade. 

International Organizing Committee/Comissão Organizadora Internacional: 
 
 Torolf Paulshus 
 Ulf Gustavsson 
 Pedro Saraiva 
 Fernando Reis 
 
National Organizing Committee/Comissão Organizadora Nacional: 
 
 Pedro Saraiva 
 José Carlos Pereira 
 Paulo Sampaio 
 Maria José Freire 
 Fernando Reis 
 Andreia Marques 
 Carla Cunha 
 
Advisory Board/Conselho Consultivo: 
 
 EOQ Executive Board 
 APQ Board 
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3. Congress Venue/Local do Congresso 
 

 

 

The congress will take place in Hilton Porto Gaia 
hotel, in the Port wine city of Gaia, and housed in 
a refurbished wine warehouse. Hilton Porto Gaia 
is at a short walk from the Douro River and 
several Port wine cellars. Enjoy the bar, with a 
view of Porto, a UNESCO World Heritage site. The 
Wellness Center offers treatments, an indoor 
pool, steam bath, sauna, and fitness facilities. 

Hilton Porto Gaia has 2,195 square meters of 
event space, valuing sustainability, using eco-
friendly materials and featuring zero waste 
initiatives, with catering menus created from 
organic, locally-sourced produce. 

Hilton Porto Gaia is located in the historical city 
centre of Gaia, facing the city of Porto. Close to 
shopping centre, monuments, museums, the 
famous Port Wine Cellars, and 17kms from 
Francisco Sá Carneiro International Airport. 

 

O congresso terá lugar no hotel Hilton Porto Gaia, 
na cidade do Vinho do Porto de Gaia, e alojado 
num armazém de vinhos remodelado. O Hilton 
Porto Gaia encontra-se a uma curta caminhada 
do rio Douro e de várias caves de vinho do Porto. 
Desfrute do bar, com vista para o Porto, 
Património Mundial da UNESCO. O Wellness 
Center oferece tratamentos, piscina interior, 
banho turco, sauna, e instalações de fitness. 

O Hilton Porto Gaia tem 2.195 metros quadrados 
de espaço para eventos, valorizando a 
sustentabilidade, utilizando materiais ecológicos 
e apresentando iniciativas de zero desperdício, 
com menus de restauração criados a partir de 
produtos orgânicos, de origem local. 

O Hilton Porto Gaia está localizado no centro 
histórico da cidade de Gaia, de frente para a 
cidade do Porto. Perto do centro comercial, 
monumentos, museus, das famosas Caves do 
Vinho do Porto, e a 17kms do Aeroporto 
Internacional Francisco Sá Carneiro. 
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4. Why should you sponsor?/Porque deve patrocinar? 
 

 

 

• A presence at the Congress is your 
organisation’s opportunity to leverage two 
days of unparallel access to a wide potential 
client base, to inform them about your 
products and services and build long-term 
relationships. 

• Exhibiting is a proven tactic for marketing 
your brand: it combines the reach of 
magazine advertising with the power of 
direct mail and persuasion of face-to-face 
meetings. 

• Congress participants are keen to improve 
their knowledge. Aligning your organization 
with this powerful educational experience 
demonstrates your commitment to assisting 
their development at a deeply personal 
level. 

• Your organization will benefit significantly 
from exposure to an interested, relevant and 
influential audience in an informal yet 
informative environment away from the 
competition of everyday distractions. 

• The Congress will assist you in achieving 
strategic goals by providing you with direct 
exposure to your target market. 

• Be informed and identify the marketing 
strategies being implemented by your 
competition. 

• A presença no Congresso é a oportunidade da 
sua organização de alavancar dois dias de 
acesso incomparável a uma ampla base de 
potenciais clientes, informá-los sobre os seus 
produtos e serviços e construir relações de longo 
prazo. 

• A exposição é uma tática comprovada para o 
marketing da sua marca: combina o alcance da 
publicidade em revistas com o poder do mailing 
direto e a persuasão de reuniões cara-a-cara. 

• Os participantes do congresso estão ansiosos 
para aumentar o seu conhecimento. Alinhar a 
sua organização com esta poderosa experiência 
educacional demonstra o seu compromisso na 
sua ajuda a um nível muito pessoal para esse 
desenvolvimento. 

• A sua organização beneficiará 
significativamente da exposição a uma 
audiência interessada, relevante e influente 
num ambiente informal, porém informativo, 
longe da concorrência das distrações 
quotidianas. 

• O Congresso irá ajudá-lo a alcançar objetivos 
estratégicos, proporcionando-lhe uma 
exposição direta ao seu mercado-alvo. 

• Ser informado e identificar as estratégias de 
marketing que estão sendo implementadas pela 
sua concorrência. 

  

Key benefits to early commitment 

Aligning your company early will ensure: 

• Maximum exposure for your company and 
increased opportunities to access not only 
the registered delegates but anyone 
receiving Congress printed or electronic 
marketing information. 

• First choice of sponsorship opportunity to 
ensure alignment with your marketing aims. 

 

Principais benefícios para o compromisso 
antecipado 

Alinhar cedo a sua empresa garantirá: 

• Exposição máxima para a sua empresa e 
maiores oportunidades de acesso, não apenas 
aos participantes, mas a qualquer pessoa que 
receba informações impressas ou eletrónicas 
de marketing do Congresso. 

• Oportunidade de patrocínio de primeira 
escolha para garantir o alinhamento com os 
seus objetivos de marketing. 
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5. Sponsoring Levels/Níveis de Patrocínio 
 

 

 
Sponsors have a very important role to play in 
this international conference. Sponsors receive 
the acknowledgements specified below 
according to the corresponding levels of 
commitment. Please review the opportunities 
for sponsorship. Be sure to sign up as soon as 
possible so that your sponsorship can be 
announced on our website, in subsequent 
circulars, and in communications to a large 
community. 

Os patrocinadores têm um papel muito 
importante a desempenhar nesta conferência 
internacional. Os patrocinadores recebem os 
benefícios especificados em baixo de acordo com 
os níveis de patrocínio correspondentes. Por 
favor, analise as oportunidades de patrocínio. 
Não se esqueça de se inscrever o mais rápido 
possível para que o seu patrocínio seja anunciado 
no nosso site, nas divulgações subsequentes e nas 
comunicações para uma grande comunidade. 

 

BENEFITS/BENEFÍCIOS 
SPONSORING LEVELS/NÍVEIS DE PATROCÍNIO 

PLATINIUM GOLD SILVER BRONZE 
Stand at the congress exhibition 
Stand na exposição do congresso 

    

Logo on the Congress website (includes a 
presentation text on the dedicated page with a 
link to your site) 
Logo no site do Congresso (inclui um texto de 
apresentação na página dedicada com um link 
para o seu site) 

    

Logo included in the printed programme, poster 
of the event, congress projection screens and 
marketing actions 
Logotipo incluído no programa impresso, cartaz 
do evento, telas de projeção do congresso e 
ações de marketing 

    

Advertisement in the conference printed 
programme 
Anúncio no programa impresso da conferência 

One full page 
1 página 

Half page 
½ página 

Quarter page 
¼ página - 

Advertisement in APQ Quality Magazine 
Anúncio na Revista Qualidade da APQ 

One full page 
1 página 

Half page 
½ página 

Quarter page 
¼ página - 

Company information in the congress bags 
Informações da empresa nos sacos do congresso     

Logo on congress signage 
Logo na sinalização do congresso   - - 

An article about your organization in APQ 
magazine (offer of 50 copies of the magazine) 
Um artigo sobre sua organização na revista APQ 
(oferta de 50 exemplares da revista) 

  - - 

A room on one day of the congress to promote 
your services/products for about 20/30 minutes 
Uma sala num dia do congresso para promover 
os seus serviços/produtos por cerca de 20/30 
minutos 

  - - 

Congress free registrations (includes lunches 
and gala dinner) 
Inscrições gratuitas no congresso (inclui 
almoços e jantar de gala) 

15 7 5 3 

SPONSORING AMOUNT/ 
VALOR DO PATROCÍNIO 15.000€ 7.500 € 3.750 € 3.000 € 

To these values we must add 23% of VAT. / A estes valores acresce 23% de IVA. 
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6. Sponsorship Opportunities/Oportunidades de Patrocínio 
 

 

 
Your company can also participate in and sponsor various aspects/events of the vast programme 
that is being prepared for the participants of the EOQ Congress 2019. 
 
GALA DINNER 
Sponsorship of the gala dinner  
Patrocínio do jantar de gala 
(exclusive/exclusivo) 
20.000 € 

PLATINIUM Sponsorship level benefits, plus, your company 
will be acknowledged on signage in the dinner area and 
thanked during the event’s speeches, 5 minutes speech 
during the dinner, manage of 1 table (only for congress 
participants gests). It will also be announced on the 
congress website as dinner-sponsor.  
Benefícios do patrocínio PLATINIUM, com o acréscimo de 
que a sua empresa será identificada na sinalização na área 
do jantar e agradecida durante os discursos do evento, 
discurso de 5 minutos durante o jantar, gestão de uma 
mesa (apenas convidados participantes no congresso). Será 
também anunciada no site do congresso como 
patrocinador do jantar. 
 

  

Sponsoring the welcome reception 
Patrocínio da receção de boas-vindas  
(exclusive/exclusivo) 
5.000 € 

A welcome “get-together” event for the participants, with 
complimentary wine, beer, soft drinks and light snacks. 
SILVER Sponsorship level benefits, plus, your organization 
will be recognized on signage and announced on the 
congress website.  
Um evento de boas vindas para os participantes, com vinho, 
cerveja, refrigerantes e snacks leves. Benefícios do 
patrocínio SILVER, com o acréscimo de que a sua 
organização será identificada na sinalização e anunciada 
no site do congresso. 
 

  

Sponsoring a lunch 
Patrocínio do Almoço  
(2 available/disponíveis) 
2.500 € 

Your organization logo will appear on signage in lunch room 
and announced on the conference website. Congress free 
registrations (includes lunches and gala dinner): 2 
O logotipo da sua organização aparecerá na sinalização na 
sala do almoço e será anunciado no site do congresso. . 
Inscrições gratuitas no congresso (inclui almoços e jantar de 
gala): 2  
 

  

Sponsoring a coffee-break 
Patrocínio do coffee-break  
(4 available/disponíveis) 
1.500 € 

Your company logo will be acknowledge on signage on the 
tables and announced on the conference website. Congress 
free registrations (includes lunches and gala dinner): 1 
O logotipo da sua organização aparecerá na sinalização nas 
mesas e será anunciado no site da conferência. Inscrições 
gratuitas no congresso (inclui almoços e jantar de gala): 1 
 

  

To these values we must add 23% of VAT. / A estes valores acresce 23% de IVA. 
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7. Congress Contacts/Contactos 
 

 

 
APQ – Portuguese Association for Quality/Associação Portuguesa para a Qualidade 
Rua Carlos Alves nº 3 1º dto, 1600-515 LISBOA 
Tel.: +351 214 996 210  
eoqcongress2023@apq.pt 
www.apq.pt  
https://eoqcongress2023.apq.pt/ 
 
 

 

 
About APQ / Sobre a APQ 
 
Founded in 1969, APQ is a nonprofit 
organization, recognized as a public utility, 
whose Mission is to add value to its members 
and to contribute to the sustained 
development of the Portuguese society, 
through creation and spreading of knowledge 
and promotion of innovative practices in the 
field of Quality and Business Excellence. 

Fundada em 1969, a APQ é uma organização 
sem fins lucrativos, reconhecida como de 
utilidade pública, cuja Missão é acrescentar valor 
aos seus associados e contribuir para o 
desenvolvimento sustentado da sociedade 
portuguesa, através da criação e disseminação 
de conhecimento e promoção de práticas 
inovadoras nos domínios da Qualidade e da 
Excelência Organizacional. 

 

 
About EOQ / Sobre a EOQ 
 
The European Organization for Quality, EOQ, is 
an autonomous, non-profit making association 
under Belgian law. The EOQ is the European 
interdisciplinary organization striving for 
effective improvement in the sphere of quality 
in its broadest sense acting as the coordinating 
body and catalyst of its National 
Representative Organizations (NRs). Within the 
EOQ network of organizations from European 
countries and all over the world are linked 
hundreds of thousands of experts and 
companies in the field of quality. 
 

A Organização Europeia para a Qualidade, EOQ, 
é uma associação autónoma, sem fins lucrativos, 
ao abrigo da lei Belga. A EOQ é a organização 
interdisciplinar europeia que procura a melhoria 
efetiva na esfera da qualidade no seu sentido 
mais amplo, atuando como órgão coordenador e 
catalisador das suas Organizações Nacionais de 
Representantes (NRs). Dentro da rede EOQ de 
organizações de países europeus e de todo o 
mundo estão ligados centenas de milhares de 
especialistas e empresas no campo da qualidade. 

 


