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DOSSIER DE 
PATROCÍNIO



EXCELÊNCIA CIENTÍFICA NO MAIOR CONGRESSO DE 
MEDICINA DENTÁRIA REALIZADO EM PORTUGAL

O 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) realiza-se de 14 a 16 de novembro, nas 
instalações da FIL - Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

Possuidor de uma identidade própria, que alia a componente científica e a comercial, o Congresso da OMD 
é reconhecido como o evento de referência no panorama da medicina dentária portuguesa, ocupando 
também um lugar de destaque no roteiro dos principais eventos de medicina dentária da Europa.

É um congresso orientado pela elevada qualidade científica dos seus programas, permitindo o acesso 
dos profissionais a conferências de topo, com os mais prestigiados oradores internacionais e nacionais. 
No Congresso de 2018, cerca de 7.000 congressistas assistiram às dezenas de conferências e cursos 
hands-on realizados nos três dias do evento.

A nossa aposta permanece no modelo de congresso que já deu provas de ser um exemplo de sucesso 
consolidado:

• uma vertente científica, que na edição de 2018 contou com a presença de cerca de 7.000 congressistas;
• uma Expodentária com uma vasta área de exposição 
• e, ainda, uma vertente mais lúdica e social que culmina com uma grande e memorável festa.

Este ano, a Comissão Científica elaborou um programa com diversos temas, entre os quais a patologia 
oral, emergências na clínica dentária, endodontia e reabilitação oral, saúde oral e saúde geral, cirurgia 
mucogengival e oclusão na reabilitação, cariologia e implantologia, com conferencistas internacionais 
e portugueses. Consulte a nossa página eletrónica para saber mais sobre a nossa oferta científica. 
Haverá igualmente lugar à apresentação de trabalhos, quer em formato de póster, quer em formato de 
apresentação científica que serão publicadas no International Poster Journal. 

Estamos empenhados em fazer com que o Congresso da OMD de 2019 seja, uma vez mais, uma 
experiência enriquecedora para todos os participantes.

Esperamos por si em Lisboa!
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EXPODENTÁRIA PORTUGAL

EXPODENTÁRIA PORTUGAL COM MAIS DE 15.800 VISITANTES

O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas organiza em simultâneo a Expodentária Portugal, a maior 
e mais importante feira nacional de equipamentos e material dentário, na qual estão representadas 
as mais reconhecidas marcas do setor. Com um êxito crescente e consolidado ano após ano, é o local 
privilegiado para potenciar negócios.

A Expodentária Portugal conta com uma vasta área de exposição e com a participação assídua das 
empresas de referência do setor, e na qual esperamos manter os números da última edição:

 Mais de 5.000 visitantes por dia
 Mais de 15.800 visitantes nos três dias do congresso
 139 expositores
 507 stands
 Mais de 10.000 metros quadrados de área de exposição
 
Para que possamos continuar a ter uma presença elevada de congressistas e de expositores, decidimos 
criar condições especiais para que os médicos dentistas compareçam em grande número: o acesso à 
Expodentária Portugal será gratuito.

A confiança depositada pelos nossos parceiros, patrocinadores e expositores, ao longo dos anos é, sem 
dúvida, um contributo imprescindível para a realização de um evento memorável. 

Temos a forte convicção que este congresso reunirá, uma vez mais, centenas de expositores, milhares 
de congressistas e visitantes à Expodentária.
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DESCUBRA O ENCANTO DE LISBOA!

Visitar Lisboa é entrar numa cidade repleta de história, cujos monumentos e museus evocativos das 
descobertas marítimas são um motivo para ficar e aproveitar o tempo livre nos vários passeios possíveis.
Descubra o centro histórico da cidade. Inspire-se nos seus 800 anos de influências culturais  
diversificadas, que se misturam com as mais atuais tendências e estilos de vida, criando contrastes 
verdadeiramente espetaculares, com um carácter e um encanto fora do comum. Deixe-se encantar!

Mas Lisboa é, também, uma cidade moderna, em que a hospitalidade, a gastronomia e a diversão podem 
aliar-se à vertente profissional, contribuindo para um evento inesquecível!

Segundo a cadeia de televisão norte-americana CNN, Lisboa é a cidade mais cool da Europa. É elogiada 
a oferta de vida noturna, bem como as “ruas fascinantes” dos bairros históricos. A proximidade de 
praias fantásticas é, também, apontada como uma grande mais-valia, tal como a oferta gastronómica.

A capital portuguesa é hoje um destino turístico de eleição e é considerada a terceira cidade mais 
hospitaleira do mundo, de acordo com um inquérito realizado pelo TripAdvisor, o maior site de viagens 
do mundo.

Em 2018, os World Travel Awards, considerados os “óscares” mundiais do turismo, atribuíram a Lisboa 
o “Melhor Destino de Cidade” e o “Melhor Destino City Break”.

Deixe o rio e o Fado embalá-lo e desfrute de todas as particularidades, tão especiais, que tornam Lisboa 
única!

Consulte o site oficial do turismo de Lisboa: www.visitlisboa.com/
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CATEGORIAS

• SILVER SPONSOR 
• SCIENTIFIC SPONSOR 
• GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

CONTRAPARTIDAS

Publicidade impressa:
- Inclusão do logotipo no papel timbrado e envelopes;
- Inclusão do logotipo nos folhetos de promoção nacional e internacional do congresso;
- Inclusão do logotipo nos programas científicos; 
- Inclusão do logotipo no Caderno do Congresso;
- Inclusão do logotipo nos cartazes promocionais do congresso;
- Inclusão do logotipo nos anúncios publicitários nas revistas da especialidade nacionais e internacionais.

Publicidade “Novas Tecnologias”
- Inclusão do logotipo, na página eletrónica da OMD (www.omd.pt) que estabelece um link direto à página  
 do patrocinador;
- Inclusão do logotipo na secção dedicada aos patrocinadores nas aplicações móveis para Android,  
 Iphone e Ipad da OMD;
- Inserção do logotipo em 6 enews da OMD, de promoção específica do congresso, enviadas durante o 
 ano corrente para todos os médicos dentistas e congressistas, estabelecendo um link direto à página do 
 patrocinador, ou página especialmente criada para o efeito, cujo conteúdo é da inteira responsabilidade 
 do mesmo;
- Inclusão do logotipo nas 3 enews da OMD, enviadas durante a realização do congresso para todos os  
 médicos dentistas e congressistas, estabelecendo um link direto à página do patrocinador ou página  
 especialmente criada para o efeito, cujo conteúdo é da inteira responsabilidade do mesmo.

Publicidade na Revista OMD
- Oferta de 1 página de publicidade ímpar na Revista da OMD durante o corrente ano, com exceção da  
 edição da revista que está presente no congresso (oferta de 20% desconto nesta edição).

Publicidade durante o Congresso
- Publicidade nas pastas dos congressistas e conferencistas através da inserção de um folheto de 2 a 4 
 páginas com conteúdo e impressão da inteira responsabilidade do patrocinador;
- Inclusão do logotipo nas faixas durante o congresso;
- Inserção do logotipo na imagem que consta dos écrans das sessões científicas, antes do início e durante 
 o intervalo das mesmas.

Expodentária Portugal
- Stand na Expodentária - 2 x 9m2 (*);
- Prioridade na escolha da localização do stand na Expodentária. A prioridade é estabelecida de acordo 
 com a data da aceitação do patrocínio e a categoria do mesmo.

 TOTAL (*)      13.000€ + IVA
 TOTAL com 4 espaços na Expodentária   14.500€  + IVA
 TOTAL com 6 espaços na Expodentária  17.500€  + IVA
 TOTAL com 8 espaços na Expodentária  20.000€  + IVA



PATROCÍNIOS

SCIENTIFIC SPONSOR

Patrocina a vinda de um conferencista de renome internacional a convite da Comissão Científica da 
OMD.

O Scientific Sponsor deve cumprir as seguintes condições:
- Ser expositor na Expodentária com um espaço  mínimo de 18 m2, cujo valor é de 3.900€ + IVA à taxa 
 em vigor; 
- Suportar todas as despesas do conferencista: honorários, deslocações, estadias, transferes e outras 
 não especificadas.

CONTRAPARTIDAS

- Inclusão do logotipo na página eletrónica da OMD (www.omd.pt) que estabelece um link direto à página 
 do patrocinador;
- Inclusão do logotipo no Caderno do Congresso;
- Prioridade de escolha dos espaços na Expodentária, de acordo com a seguinte regra:
  1º - Escolhe o patrocinador Platinium
  2º-  Escolhem os patrocinadores Gold Sponsor
  3º-  Escolhem os patrocinadores Silver Sponsor
  4º- Escolhem os Scientific Sponsor, de acordo com a data de confirmação por escrito da  
   aceitação do patrocínio
- Publicidade na sala onde decorre o curso e que inclui:
  - Decoração do púlpito (da responsabilidade do patrocinador)
  - Inserção de 1 slide da empresa patrocinadora na abertura do curso e durante o intervalo
  - Colocação de uma pasta e caneta nas cadeiras (da responsabilidade do patrocinador)

GOLD SPONSOR

É patrocinador Gold Sponsor a empresa que conjugue dois patrocínios: Silver Sponsor e Scientific 
Sponsor.
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MANUAL DO EXPOSITOR

Aconselhamos uma leitura atenta do Manual do Expositor, documento que agrega todas as informações 
sobre a participação na Expodentária Portugal, feira de medicina dentária do Congresso da OMD, que 
está disponível, na página eletrónica da Ordem dos Médicos Dentistas em www.omd.pt/congresso2019.  
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Nº DE ESPAÇOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Acrescentar um módulo extra de 9 m2

-
-
-
-
-
-
-
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

2.000,00€
3.900,00€
5.750,00€
7.500,00€
8.500,00€
9.300,00€
11.150,00€

12.900,00€
13.900,00€
14.650,00€
17.250,00€
18.000,00€
19.850,00€
21.400,00€
22.550,00€
23.700,00€
24.750,00€
25.900,00€
27.050,00€
28.200,00€ 

1.150,00€

9 m2

18 m2

27 m2

36 m2

45 m2

54 m2

63 m2

72 m2

81 m2

90 m2

99 m2

108 m2

117 m2

126 m2

135 m2

144 m2

153 m2

162 m2

171 m2

180 m2

ÁREA TOTAL OFERTAS VALOR TOTAL (1)  (2)

Legenda:

(1)  L = Logotipo na planta da Expodentária 
(2)  Acresce IVA à taxa em vigor.
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ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
Av. Dr. Antunes Guimarães, 463 | 4100-080 | Porto | Portugal

Tel: +351 226 197 690 | Fax: +351 226 197 699
E-mail: expodentariaportugal@omd.pt | www.omd.pt


