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APRESENTAÇÃO

CONGRESSO DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 
CELEBRA 30 ANOS 

O tão esperado reencontro dos médicos dentistas tem data marcada. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, 
o maior evento de medicina dentária do país comemora a sua 30ª edição. 

2020 ficará na memória de todos como sendo o ano em que o mundo se viu obrigado a explorar no-
vas formas de comunicar. O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas não foi exceção. A aposta 
no virtual e imersivo permitiu manter a sua génese: proporcionar formação contínua de excelência 
a todos os médicos dentistas. 

Em 2021, continuaremos a tirar partido das mais-valias dos meios digitais para levar o conheci-
mento e a valorização profissional a quem está mais distante. Mas não ficamos por aí. Porque a 
aprendizagem faz-se também através da partilha, da troca de ideias, do networking, do contacto 
com os pares e com a indústria, este ano, retomamos a edição presencial. E com uma grande novi-
dade! Mantemo-nos fiéis às origens deste evento, que nasceu no Norte, mas partimos à descoberta 
e rumamos a Braga.  

Estamos a preparar um programa, cuja qualidade científica é amplamente reconhecida, que não 
esquece a pandemia que continua a condicionar o mundo, mas volta-se para o futuro, encarando os 
“problemas e soluções em medicina dentária”. 

Celebrar 30 anos é um momento único. Por isso, queremos fazer a festa com as pessoas, com os 
grandes responsáveis pelo sucesso deste evento: os médicos dentistas. 

Em novembro de 2021, estaremos juntos de novo!



2021 O ANO DO REENCONTRO

ESTAREMOS JUNTOS DE NOVO

O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas organiza em simultâneo a Expodentária Portugal.  
 
Nesta edição, a maior e mais importante feira nacional de equipamentos e material dentário, na 
qual estão representadas as mais reconhecidas marcas do setor, ganha nova vida e novo espaço!

Este ano, a aposta recai em Braga, no Altice Forum Braga, um espaço vocacionado para a realização 
de feiras e congressos, com a versatilidade e valências necessárias para dar aos expositores e  
visitantes uma experiência inovadora e com toda a segurança. 

Situado no centro de Braga, este é um espaço de fácil acesso, idealizado para as pessoas. Dispõe 
de várias infraestruturas, como restauração, wi-fi grátis, salas versáteis, estúdios virtuais, entre 
outras valências. Além disso, e não menos importante, assegura o cumprimento de todas as regras 
de higiene e segurança emanadas pelas autoridades de saúde.

Neste Forum, a Expodentária Portugal dispõe de um espaço de excelência, moderno e dotado de 
todas as comodidades para corresponder às expectativas das empresas e garantir a fácil circulação 
de todos os visitantes, que habitualmente se deslocam à feira de equipamentos e materiais de  
medicina dentária. 

A sustentabilidade e preocupação ambiental, metas já assumidas pela organização do 30º Congresso 
da OMD, estão no ADN deste espaço, que foi construído para ser energeticamente eficiente. 

Neste regresso aos eventos presenciais, a confiança depositada pelos nossos parceiros, patrocina-
dores e expositores é um contributo imprescindível para a realização de um congresso memorável. 
Temos a forte convicção que esta edição reunirá, uma vez mais, centenas de expositores, milhares 
de congressistas e visitantes à Expodentária Portugal.



DESCUBRA O ENCANTO DE BRAGA

EXPLORAR NOVOS CAMINHOS NUMA 
DAS CIDADES MAIS ANTIGAS DO PAÍS

No ano em que o congresso assinala três décadas de conquistas e de muitas estórias, a cidade 
histórica de Braga é o palco escolhido para a abertura de um novo ciclo. 
 
Recentemente eleita Melhor Destino Europeu para visitar em 2021, é detentora de uma história 
milenar, destacando-se pela sua juventude. Conhecida pelos pontos turísticos religiosos e  
culturais, esta cidade vibrante dispõe de todas as condições para uma estadia memorável, não 
só devido à excelente oferta hoteleira, mas também graças a uma eficiente rede de transportes, 
que a aproximam de qualquer ponto do país. A região assume-se também como um cluster de  
indústrias tecnológicas, fruto da aposta municipal na promoção do conhecimento, da tecnologia e da  
sustentabilidade ecológica. 

Braga é também sinónimo de experiências gastronómicas e vínicas inesquecíveis, de monumentos 
históricos e de arquitetura moderna, que fundem tradição e inovação. É a cidade que se deixa  
contagiar pela vida universitária e que nunca dorme, que encanta pelas paisagens deslumbrantes 
do Parque Nacional Peneda-Gerês, pela proximidade de Guimarães, berço de Portugal, e do centro 
histórico do Porto, classificado pela Unesco como Património Mundial. É passado, presente e futuro!

Para mais informações consulte a página eletrónica do Turismo de Braga: www.visitbraga.travel/



PATROCÍNIOS

SPONSOR

Convide os seus clientes para assistirem ao 30º Congresso da OMD com o preço mais económico 
praticado até ao dia 15/07/2021.

É patrocinador Sponsor a empresa que adquira pacotes de inscrições para o 30º Congresso da OMD. 
A aceitação deve ser efetuada por escrito até à data de 15 de julho para expodentariaportugal@omd.pt.

CONDIÇÕES:

 • Ser expositor na Expodentária com uma área mínima de 2 espaços (15m2 ou 18m2);
 • A listagem final dos seus convidados deve ser enviada para a OMD até ao dia 15/10/2021; 
 • A partir desta data não efetuamos troca de nomes de convidados;
 • Os convites são personalizados com o logotipo do patrocinador;
 • A organização envia, a imagem digital para procederem aos respetivos convites;
 • Inclusão do logotipo na página eletrónica da OMD (www.omd/congresso.pt) que estabelece um  
  link direto à página do patrocinador;

CONTRAPARTIDAS:

 • Inclui logotipo na barra dos patrocinadores;
 • Prioridade na escolha da localização do stand na Expodentária, de acordo com a data de  
  confirmação por escrito da aceitação do patrocínio e pela seguinte regra:

   o 1º escolhem os Platinium Sponsor
   o 2º escolhem os Gold Sponsors
   o 3º escolhem os Silver Sponsors
   o 4º escolhem dos Scientif Sponsor
   o 5º escolhem os Sponsor

PACOTES INSCRIÇÕES QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL

01 Médicos dentistas 25 60 E 1500 E

Médicos dentistas 50 55 E 2750 E

Médicos dentistas 75 50 E 3750 E

Médicos dentistas 100 45 E 4500 E

01

02

03

Compra de pacotes extra a partir de 100 (múltiplos de 25 inscrições) 1000 E



PATROCÍNIOS

SCIENTIFIC SPONSOR | MODALIDADE 1

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

CONDIÇÕES:

 • Suportar todas as despesas do conferencista: honorários, deslocações, estadias, transferes e  
  outras não especificadas.
 • Ser expositor na Expodentária com um espaço mínimo de 15m2 ou 18 m2, cujo valor é,  
  respetivamente, 3.000 € ou 3.400 €;

CONTRAPARTIDAS:

 • Inclusão do logotipo na página eletrónica da OMD (www.omd/congresso.pt) que estabelece  
  um link direto à página do patrocinador;
 • Inclusão do logotipo no Caderno do Congresso (formato digital); 
 • Inclusão do logotipo no programa científico (formato digital);
 • Prioridade na escolha da localização do stand na Expodentária, de acordo com a data de  
  confirmação por escrito da aceitação do patrocínio e pela seguinte regra:

   o 1º escolhem os Platinium Sponsor
   o 2º escolhem os Gold Sponsors
   o 3º escolhem os Silver Sponsors
   o 4º escolhem dos Scientif Sponsor
   o 5º escolhem os Sponsor

 • Publicidade na sala onde decorre o curso e que inclui:

   • Decoração do púlpito (da responsabilidade do patrocinador);
   • Inserção de 1 slide ou vídeo com a duração máxima de 20 segundos da empresa patrocinadora  
    na abertura da conferência e durante o intervalo;
   • Inclusão do logotipo no ecrã na entrada da sala.



PATROCÍNIOS

SCIENTIFIC SPONSOR | MODALIDADE 2

Patrocina a realização de um curso Hands-On aprovado pela Comissão Científica da OMD, num dos 
3 dias do Congresso.

• Este curso pode ter 2 edições: uma de manhã e uma de tarde; 
• Duração de cada edição do curso: 3 horas;
• Lotação: 20 participantes por edição;
• Os inscritos nos cursos Hands-On são, obrigatoriamente, congressistas em regime presencial.

CONDIÇÕES:

 • Ceder todos os materiais e instrumentos necessários para a realização do curso  
  Hands-On em articulação com o(s) conferencista(s) e a Comissão Organizadora.

Condições financeiras: 
 
  • Ser expositor na Expodentária com um espaço mínimo de 15 m2 ou 18 m2, cujo valor é, respetivamente, 
  3.000 € ou 3.400 €;
 • Acresce valor de patrocínio: 5.000 €.

CONTRAPARTIDAS:

 • Inclusão do logotipo na página eletrónica da OMD (www.omd/congresso.pt) que estabelece  
  um link direto à página do patrocinador;
 • Inclusão do logotipo no Caderno do Congresso (formato digital); 
 • Inclusão do logotipo no programa científico (formato digital);
 • Prioridade na escolha da localização do stand na Expodentária, de acordo com a data de  
  confirmação por escrito da aceitação do patrocínio e pela seguinte regra:

   o 1º escolhem os Platinium Sponsor
   o 2º escolhem os Gold Sponsors
   o 3º escolhem os Silver Sponsors
   o 4º escolhem dos Scientif Sponsor
   o 5º escolhem os Sponsor

 • Publicidade na sala onde decorre o curso e que inclui:

   o Colocação de roll-up (da responsabilidade do patrocinador);
   o Inclusão do logotipo no ecrã na entrada da sala;
   o Inserção de 1 slide ou vídeo com a duração máxima de 20 segundos da empresa patrocinadora  
    na abertura do curso e durante o intervalo;
   o Colocação de um bloco e lápis nas mesas (da responsabilidade do patrocinador).



PATROCÍNIOS

SILVER SPONSOR

Patrocina globalmente o Congresso da OMD, por isso englobamos nesta categoria o logotipo destes 
patrocinadores em todos as áreas e formas de publicitar o Congresso.

CONTRAPARTIDAS:

Publicidade
 • Inclusão do logotipo nos documentos oficiais do Congresso;
 • Inclusão do logotipo em todos os meios de promoção nacional e internacional do Congresso;
 • Inclusão do logotipo no programa científico; 
 • Inclusão do logotipo no caderno do congresso; 
 • Inclusão do logotipo nos anúncios publicitários nas revistas da especialidade nacionais e  
  internacionais; 
 • Inclusão do logotipo, na página eletrónica da OMD (www.omd/congresso.pt) que estabelece um  
  link direto à página do patrocinador; 
 • Inclusão do logotipo na secção dedicada aos patrocinadores na APP do Congresso acessível  
  para Android e Iphone; 
 • Inserção do logotipo nas redes sociais da OMD (Facebook, Instagram, etc…);
 • 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 em cada um dos dias 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 virtuais dos congressistas e conferencistas através da inserção de um  
  pdf ou vídeo da inteira responsabilidade do patrocinador; 
 • Inclusão do logotipo nas faixas durante o congresso; 
 • Inclusão do logotipo nas telas e ecrãs distribuídos estrategicamente pelo recinto;
 • Inserção do logotipo no slide estático de abertura e de final das sessões científicas.

 



PATROCÍNIOS

 Expodentária Portugal 
 • Prioridade na escolha da localização do stand na Expodentária, de acordo com a data de  
  confirmação por escrito da aceitação do patrocínio e pela seguinte regra:

   o 1º escolhem os Platinium Sponsor
   o 2º escolhem os Gold Sponsors
   o 3º escolhem os Silver Sponsors
   o 4º escolhem dos Scientif Sponsor
   o 5º escolhem os Sponsor

CONDIÇÕES:

 • Presença com 2 espaços na Expodentária 12.750 €  
 • Presença com 4 espaços na Expodentária 14.000 € 
 • Presença com 6 espaços na Expodentária 16.500 €  
 • Presença com 8 espaços na Expodentária 18.500 € 

GOLD SPONSOR

É patrocinador Gold Sponsor a empresa que conjugue dois patrocínios: Silver Sponsor e Scientific 
sponsor. 

PLATINIUM SPONSOR

Esta categoria de patrocínio é a mais prestigiante do Congresso. 

Este patrocínio apresenta múltiplas vantagens e mais valias abrangendo todas as áreas e  
possibilidades de Patrocinadores do Congresso.



PATROCÍNIOS

PLATINIUM SPONSOR | 1ª MODALIDADE

É patrocinador Platinium Sponsor a empresa que conjugue dois patrocínios: Silver Sponsor e:

 • Jantar Oficial e Comemorativo do 30º Congresso da OMD – dia 5/11 – jantar para cerca de 350  
  pessoas, com a presença de todos os órgãos sociais da OMD, comissão científica, comissão  
  organizadora, conferencistas, moderadores, grupos de trabalho, colaboradores e convidados  
  institucionais da OMD. O patrocinador tem 20 convites para estar presente neste jantar, pode  
  decorar as mesas e imprimir os menus. 
  Este jantar é organizado pela OMD em articulação com o patrocinador.
  O valor deste patrocínio é de 20.000 €.

PLATINIUM SPONSOR | 2ª MODALIDADE

É patrocinador Platinium Sponsor a empresa que conjugue dois patrocínios: Silver Sponsor e:

 • Cocktail de Boas Vindas para todos os Congressistas – dia 4/11 (Intervalo da tarde) - para  
  comemorar o 30º Congresso e o slogan do Congresso “Estaremos juntos de novo”. Este cocktail  
  é destinado a todos os congressistas, visitantes e expositores. 
  O evento decorrerá em todo o recinto do Congresso e Expodentária, imediatamente após a  
  Cerimónia de Abertura da Expodentária, que terá lugar no corredor à frente do stand deste  
  patrocinador. Será servido um porto de honra ou “verde de honra” e alguns canapés. 
  Este cocktail é organizado pela OMD em articulação e parceria com o patrocinador. 
  O valor deste patrocínio é de 20.000 €.

PLATINIUM SPONSOR | 3ª MODALIDADE

É patrocinador Platinium Sponsor a empresa que conjugue dois patrocínios: Silver Sponsor e 
(escolher duas opções):

 • Distribuição de fruta ao longo dos 3 dias – 4 animadores de bicicletas ou patins com cestos de  
  fruta (maçãs) que distribuem por todos os presentes no Congresso. Esta ação terá um lugar  
  especial na Expodentária (armazenamento da fruta), junto ao stand do patrocinador, onde serão  
  repostos os stocks da fruta sempre que seja necessário. 
  Estes animadores estarão identificados com camisolas com o logotipo do patrocinador.  
  A aquisição e logística do processo está a cargo do patrocinador.
  Acresce valor de patrocínio: 7.500 €

 • Ecobags – saco congresso em 100% algodão para distribuir pelos congressistas. A criação da  
  imagem (validada pela OMD), a aquisição e a logística do processo está a cargo do patrocinador.
  Acresce valor de patrocínio: 7.500 €



PATROCÍNIOS

PLATINIUM SPONSOR | 3ª MODALIDADE

 • 8 Prémios para as apresentações cientificas  em formato de comunicações orais e posteres,  
  nas categorias de: investigação pré-clinica; investigação clinica; revisão sistemática e caso(s)  
  clinico(s). Valor total dos prémios: 3.000 €
  O patrocinador estará presente em palco e entrega os prémios juntamente com os  
  presidentes da Comissão Organizadora e da Comissão Científica da OMD, no auditório onde  
  vai decorrer esta cerimónia.
  Acresce valor de patrocínio: 7.500 €

 • Fitas de identificação - De uso obrigatório para todos os Congressistas, Expositores e  
  Visitantes. O logotipo da empresa patrocinadora aparecerá em destaque. A aquisição e logística 
  do processo está a cargo do patrocinador.
  Acresce valor de patrocínio: 7.500 €

CONDIÇÕES E CONTRAPARTIDAS:

O Platinium Sponsor usufrui de todas as contrapartidas atribuídas ao patrocínio Silver.

Este Platinium Sponsor tem ainda direito a uma sala, com um conferencista à sua escolha  
(desde que validado pela CC da OMD). A sala atribuída tem uma lotação máxima de 400 pessoas.  
A conferência terá a duração de 45 minutos, a realizar num dos intervalos, com transmissão online 
diferida (excetuando o intervalo da tarde do dia 4/11/2021 no qual decorrerá a cerimónia de Abertura 
da Expodentária).

A escolha do dia será atribuída de acordo com a data de confirmação por escrito da aceitação do 
patrocínio.



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS PARA TODAS AS EMPRESAS PATROCINADORAS

 • Feita a confirmação formal e escrita do patrocínio para o email expodentariaportugal@omd.pt,  
  a empresa receberá um e-mail com toda a documentação necessária para formalizar a sua  
  reserva;

 • É imprescindível a participação como expositor na Expodentária de acordo com as regras  
  mencionadas para cada categoria de patrocínio;

 • O número de patrocinadores é limitado de acordo com as categorias. O título de patrocinador  
  será atribuído na estrita ordem de confirmação da reserva, de acordo com a data de  
  confirmação por escrito da aceitação do patrocínio.

REGRAS DE ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS NA EXPODENTÁRIA

 • Todos os patrocinadores têm prioridade de escolha de espaços na Expodentária sobre os  
  restantes expositores. 

 • As regras da prioridade de escolha do espaço, são as seguintes:

   o 1º escolhem os Platinium Sponsor
   o 2º escolhem os Gold Sponsors
   o 3º escolhem os Silver Sponsors
   o 4º escolhem dos Scientif Sponsor
   o 5º escolhem os Sponsor
   o 6º escolhem os expositores (de acordo com as regras estabelecidas no 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: 
https://www.omd.pt/congresso/2021/expodentaria/manual-expositor/

Faz parte integrante deste documento o Manual de Boas Práticas para Eventos Sustentáveis OMD: 
https://www.omd.pt/congresso/2021/expodentaria/manual-sustentabilidade/, cuja leitura 
recomendamos.



TABELA STANDS

Nº DE ESPAÇOS

Acrescentar um módulo extra de 9 m2

Stand-base (3) - 9 m2

Stand-base (3 - 18 m2

ÁREA TOTAL OBSERVAÇÕESOFERTAS VALOR TOTAL (1)  (2)

Legenda:

(1)  L = Logotipo na planta da Expodentária 
(2)  Acresce IVA à taxa em vigor
(3) Valor aluguer stand

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stand tipo
Stand tipo

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

1.500,00€

3.000,00€

1.750,00€

3.400,00€

5.000,00€

6.500,00€

8.100,00€

8.900,00€

9.700,00€

11.250,00€

12.750,00€

14.250,00€

15.750,00€

16.500,00€

17.350,00€

18.600,00€

19.600,00€

20.600,00€

21.600,00€

22.600,00€

23.600,00€

24.600,00€

1.000,00€

175,00€

350,00€

Espaços localizados e 
assinalados no 1º piso

7,5 m2

15 m2

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

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

PLATINIUM SPONSOR GOLD SPONSOR SILVER SPONSOR ORGANIZAÇÃO

NOTA: A todos os valores acresce IVA à taxa em vigor.


