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Road-Show Exarp



as instituições participantes

Numa fase de arranque do projecto é importante concentrar as 

atenções e não dispersar. 

Por isso escolheram-se 17 instituições, desde universidades a 

institutos politécnicos, que possam representar o país.



Açores 
Universidade dos Açores 

Madeira 
Universidade da Madeira 

Norte Litoral 
Universidade do Minho 

Norte Interior 
Instituto Politécnico de Bragança 
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

Porto 
Universidade do Porto 
Instituto Politécnico do Porto 

Centro Litoral 
Instituto Politécnico de Coimbra 
Universidade de Aveiro 

Centro Interior 
Instituto Politécnico de Viseu 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Universidade da Beira Interior 

Lisboa 
Universidade de Lisboa 
Universidade Nova de Lisboa 
Instituto Politécnico de Setúbal 

Alentejo 
Universidade de Évora 

Algarve 
Universidade do Algarve
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dar a conhecer a exarp a todos

a partir de janeiro de 2018 vamos fazer um road-show pelas várias 

instituições de ensino superior do país para apresentar o exarp. 

vamos convidar estudantes, professores e até pais ou outras 

pessoas vindas da sociedade civil. 

queremos ir, pelo menos, às 17 instituições selecionadas, com um 

programa que dura dois dias em cada.



o programa

em permanência nos 2 dias 
quiosque com presença de um colaborador que explicará o que é o 

exarp e como podem as pessoas participar; 

distribuição de folhetos e brindes exarp; 

sorteio de echarpes através de dois passatempos diários, 

promoção da inscrição na newsletter exarp.



o programa

dia 1 
talks matéria com 3 convidados do mundo da música,  

do instagram e das artes; 

workshops de: 

10 truques para saberes tirar melhores fotos 

relaxar para os exames com yoga



o programa

dia 2 
terapias com com duas personalidades, no campo da música, 

cinema ou literatura; 

workshops de: 

costura para quem não percebe nada de costura 

cozinha criativa 



materiais 
road-show exarp























As Echarpes



Alentejo 
AKA Corleone



Madeira 
Amalteia



Alentejo 
AKA Corleone



Porto 
Lord Mantraste



Norte Interior 
Margarida Esteves



Centro Interior 
Maria Imaginário



Centro Litoral 
Mariana Cáceres



Açores 
Nicolae Negura



Litoral Norte 
Vanessa Teodoro



Lisboa 
Tó Trips







Os Parceiros



comunicação institucional

Todos os materiais, físicos e online, passarão a ter o logotipo dos 

parceiros do movimento exarp. 

As actividades que pretendemos oferecer aos estudantes não 

podem ser realizadas sem o apoio dos parceiros, pelo que haverá 

sempre uma grande abertura e disponibilidade para encontrar 

soluções de promoção dos parceiros, embora enquadrado numa 

perspectiva papel social da entidade.



portal exarp

No portal exarp, em exarp.pt, para além da presença institucional 

com o logotipo, cada parceiro terá uma página dedicada numa 

secção específica designada por Parceiros Exarp. 

Nessa página poderá colocar informação, em texto e imagens, sem 

remeter directamente para produto, de cada parceiro. 

http://exarp.pt


newsletter mensal

Todos os meses, na primeira quinta-feira do mês, vamos enviar uma 

newsletter com conteúdos relevantes para os estudantes, na qual 

referiremos as actividades exarp para este período. 

Em cada newsletter faremos o destaque a um parceiro com uma 

secção específica. 

Isto para além, naturalmente, da presença constante de todos os 

logotipos dos parceiros.



comunicação road-show

Todos os materiais, desde o quiosque, os folhetos ou os roll-ups, 

terão a presença dos logotipos dos parceiros. 

Essa presença far-se-á notar no quiosque, como nas talks, nas 

terapias e nos workshops realizados. 

Estamos, ainda, abertos à possibilidade de se fazer soft sponsoring, 

dependendo de ideias a apresentar pelos parceiros.



selo exarp

Todos os parceiros terão, ainda, direito à utilização de um selo 

parceiro exarp. 

Este selo pode ser utilizado na comunicação institucional ou 

comercial de cada marca. 


