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FÓRUM BRAGA
 2 Pisos
10 Sala de conferências

> Grande Auditório (1450 pessoas)
> Pequeno Auditório (250 pessoas)
> Sala 1 (cerca de 200 pessoas)
> Sala 2 (cerca de 100 pessoas)
> Sala 3 (cerca de 80 pessoas)
> Sala 4 (cerca de 80 pessoas)
> Sala 5 (cerca de 80 pessoas)
> Sala 6 (cerca de 80 pessoas)
> Sala 7 (cerca de 80 pessoas)
> Sala 8 (cerca de 45 pessoas)
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O presente documento estabelece as condições de aquisição do nome de cada uma das salas de 
conferências que serão utilizadas de 12 a 15 de Setembro de 2018, no âmbito do 4º Congresso da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses:

A aquisição do nome de uma ou mais salas de conferências, não confere à entidade o título de 
patrocinador do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Apenas entidades colectivas podem solicitar a aquisição do nome de uma das salas de conferência.

A aquisição do nome de uma ou mais salas garante à entidade a divulgação da sua marca nas 
salas adquiridas, através dos suportes de imagem impressos existentes na sala, será o nome utilizado 
no programa científico e o nome que irá identificar a sala no  local. Esta aquisição oferece ainda a 
oportunidade de a entidade exibir conteúdos promocionais na tela de projecção, antes e depois do 
início de cada sessão de comunicações.



A "Psicologia na Prevenção e Promoção do Desenvolvimento das Pessoas, Coesão Social e Crescimento Económico" será o tema deste 4º Congresso 
Nacional. Cada vez mais é importante que a Psicologia seja identificada de acordo com a sua importância na sociedade global actual. Quanto mais a 
sociedade conseguir identificar os objectivos, os métodos e a filosofia da prevenção e intervenção psicológica, maior será a sua legitimação como uma 
profissão vocacionada para promover o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, a prevenção, o desenvolvimento das pessoas e a coesão social 
sustentada no crescimento económico será objecto das maiores atenções.

A cidade de Braga receberá o nosso Congresso, pelo que se ambiciona uma participação maciça não só dos psicólogos portugueses, mas também de 
um elevado número de psicólogos de Espanha e Americanos. O Fórum Braga será um excelente cartão de visita deste Congresso que continua a ser o 
maior congresso de Psicologia realizado em Portugal. Prevê-se a participação de cerca 1.800 congressistas para promover a discussão nas mais 
de 1.000 comunicações e conferências. 

o evento
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Aquisição de espaços, através do email: 
joao.maria@ordemdospsicologos.pt

Preçario:

Grande Auditório - 2.500 Euros 

Pequeno Auditório - 2.000 Euros Sala 

1 - 2.000 Euros

Sala 2 - 1.000 Euros

Sala 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - 500 Euros (cada)

(i) Caso a sua entidade pretenda ser patrocinadora oficial do congresso, ou ter um espaço para comercialização/divulgação na área de exposições (stand), envie um email 

para joao.maria@ordemdospsicologos.pt até dia 31 de Agosto.

(ii) A Comissão Organização e Direcção da OPP reservam-se ao direito de não seleccionar entidades que promovam produtos que possam ser conflituantes com a Psicologia, as/os 

Psicólogas/os.

(iii) Aos valores indicados acresce a taxa de I.V.A. em vigor 

aquisição de espaços

www.oppcongresso2018.pt    |    #OPPCongresso2018



www.oppcongresso2018.pt    |    #OPPCongresso2018




