
28 — 30 SETEMBRO  A V E I R O

CONGRESSO ORDEM DOS 
PSICÓLOGOS PORTUGUESES
O TEMPO DA PSICOLOGIA



+1.000
PARTICIPANTES 
ESPERADOS

2012 CCB Lisboa 
2014 CCB Lisboa
2016 Alfândega do Porto 
2018 Fórum Braga

MÉDIA: 1.800 PARTICIPANTES

3
DIAS

A Cidade de Aveiro recebe de 28 a 30 
de Setembro o maior evento de Psicologia 
feito em Portugal. Distribuídos por vários 
espaços onde irão decorrer debates 
e partilhas sobre a profissão.

+PARTICIPATIVO 

Debates e mesas redondas com políticos, 
representantes de entidades públicas, 
privadas e sociais, locais, regionais 
e nacionais.

Apresentação de propostas para 
a melhoria das políticas públicas 
aplicando a ciência psicológica.

+INTEGRADO 

Com abertura à comunidade que poderá 
participar.

Promoção da literacia da população.

Com ligação aos projectos com 
intervenção de psicólogos em Aveiro.



+500
COMUNICAÇÕES

DIVERSOS FORMATOS: 
com políticos, representantes de entidades 
públicas, privadas e sociais, locais, 
regionais e nacionais; propostas para 
a melhoria das políticas públicas aplicando 
a ciência psicológica.

850.000
CONTACTOS 
ALCANÇADOS

Tendo em conta os resultados 
dos anos anteriores.

Em 2022 estimamos alcançar mais 
de 850.000 pessoas através das notícias 
publicadas na comunicação social 
e publicações nas redes sociais.

+24.000
MEMBROS

Semanalmente mais de 24.000 membros 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses 
recebem, através de e-mail 
e notificações (app), as novidades 
referentes ao 5º Congresso da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses.

+SUSTENTÁVEL

Utilização reduzida de plástico e papel,
utilização integral de aplicação do 
congresso, Acessos simples e fáceis
a pé, de bicicleta e de transportes 
públicos como o comboio.



+PROXIMIDADE
— FORMATOS DIVERSIFICADOS 
E NÃO CONVENCIONAIS
— VIVER A CIDADE 
E A SUA CULTURA

CLAUSTROS 
SANTA 
CASA DA 
MISERICÓRDIA

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE AVEIRO 
— EDIFÍCIO ALTAS AVEIRO 
— PRAÇA DA REPÚBLICA

MUSEU 
DE AVEIRO 
(SANTA JOANA) 
– AVENIDA 
DE SANTA JOANA

TEATRO 
AVEIRENSE 
(POLO CENTRAL 
E CHECK IN E ESPAÇO 
PARA PARCEIROS) 
— RUA BELÉM DO PARÁ

TODOS OS
ESPAÇOS SE
ENCONTRAM
A UM RAIO DE
800 METROS



A SUA MARCA 
NO CONGRESSO



ESPAÇO FÍSICO PROMOCIONAL

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
O formato deste congresso apenas permite 
a utilização de um espaço que privilegie 
a circulação. São cedidas duas cadeiras
e uma mesa de pé alto.  

LIVROS
Livreiros têm um espaço dedicado 
com cedência de duas mesas compridas.

MONTAGEM E DESMONTAGEM
A montagem e desmontagem do material 
a levar pela entidade, são da responsabilidade das 
entidades, a OPP apenas disponibiliza 
os espaços e o mobiliário acima referido;

APP E WEBSITE
Divulgação na aplicação móvel 
do Congresso e no Website do mapa 
da localização dos parceiros e horários 
para as dinamizações que queiram proporcionar.

ELECTRICIDADE
As ligações eléctricas são garantidas pelo Espaço, 
no entanto, solicitamos que comuniquem as 
necessidades a este nível;



PATROCÍNIO BASE

ÁREA DE ENTREVISTAS
Será criado um espaço exclusivo para 
a realização de fotografias e entrevistas.
Veja a sua marca divulgada em cada uma das 
imagens captadas pelos participantes, organização 
e imprensa.

MATERIAL GRÁFICO
Todo o material gráfico a produzir para 
o local do congresso poderá ter o logo 
da marca patrocinadora. (Nomeadamente 
bandeiras de pé; mupis da cidades 
e do Teatro Aveirense)

ESPAÇO PROMOCIONAL 
Oferta de um espaço na nossa área 
de exposição. Local de passagem de todos 
os participantes. Serão apenas fornecidas 
duas cadeiras e uma mesa alta.

ACTIVAÇÃO DE MARCA
Reforce o envolvimento da sua marca com 
o público, com uma experiência diferenciada. 
Potencie a interacção, a proximidade 
e aumente o mindshare, através de uma
acção na zona de stands.

COMUNICAÇÃO ONLINE
Serão enviadas comunicações para os 
23 mil membros. A marca será apresentada 
como patrocinadora oficial podendo colocar 
hiperligações/logo. Divulgação nas redes sociais. 
Mais de 85 mil seguidores.

SITE E APP DO CONGRESSO
Opção de criação de uma página 
exclusiva do patrocinador.



PATROCÍNIO STANDARD  
BRAND AWARENESS + CLIENTES

ÁREA DE ENTREVISTAS
Será criado um espaço exclusivo para 
a realização de fotografias e entrevistas.
Veja a sua marca divulgada em cada uma das 
imagens captadas pelos participantes, organização 
e imprensa.

MATERIAL GRÁFICO
Todo o material gráfico a produzir para 
o local do congresso poderá ter o logo 
da marca patrocinadora. (Nomeadamente 
bandeiras de pé; mupis da cidades 
e do Teatro Aveirense)

ESPAÇO PROMOCIONAL 
Oferta de um espaço na nossa área 
de exposição. Local de passagem de todos 
os participantes. Serão apenas fornecidas 
duas cadeiras e uma mesa alta.

VÍDEO PROMOCIONAL
Divulgue a sua marca nos vídeos do Congresso 
transmitidos diariamente nas salas das 
conferências e nas redes sociais da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses. Assista aqui a um 
vídeo produzido em congressos anteriores.

ACTIVAÇÃO DE MARCA
Reforce o envolvimento da sua marca com 
o público, com uma experiência diferenciada. 
Potencie a interacção, a proximidade 
e aumente o mindshare, através de uma
acção na zona de stands.

COMUNICAÇÃO ONLINE
Serão enviadas comunicações para os 
23 mil membros. A marca será apresentada 
como patrocinadora oficial podendo colocar 
hiperligações/logo. Divulgação nas redes sociais. 
Mais de 85 mil seguidores.

PSIS21
Oferta de uma página na revista oficial 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses (PSIS21) 
pré ou pós Congresso. A PSIS21 
é divulgada para os 23 mil membros 
e entidades parceiras. Em 2021 teve 
+ de 150.000 visualizações online.

ESPAÇO PUBLICITÁRIO
NAS SESSÕES
Exibição de spots publicitários no início 
e durante os intervalos da projecção das 
comunicações que irão constar do programa 
do 5º Congresso OPP. 

NOTA
Sem prejuízo das acreditações concedidas por organismos oficiais portugueses, não é permitida publicidade que inclua referências 
a acreditações concedidas por entidades nacionais ou estrangeiras que não tenham celebrado acordos de reconhecimento mútuo com a OPP.

SITE E APP DO CONGRESSO
Opção de criação de uma página 
exclusiva do patrocinador.

https://www.youtube.com/watch?v=OdXYbhBCzYY&t
https://www.youtube.com/watch?v=OdXYbhBCzYY&t


PATROCÍNIO TAYLOR-MADE
PERSONALIZE O SEU INVESTIMENTO

ÁREA DE ENTREVISTAS
Será criado um espaço exclusivo para 
a realização de fotografias e entrevistas.
Veja a sua marca divulgada em cada uma das 
imagens captadas pelos participantes, organização 
e imprensa.

DÊ NOME A UMA SALA
Uma das salas do congresso 
pode ter a sua marca como nome. 

MATERIAL GRÁFICO
Todo o material gráfico a produzir para 
o local do congresso poderá ter o logo da marca 
patrocinadora. (Nomeadamente bandeiras de pé; 
mupis da cidades e do Teatro Aveirense)

ESPAÇO PROMOCIONAL 
Oferta de um espaço na nossa área 
de exposição. Local de passagem de todos 
os participantes. Serão apenas fornecidas 
duas cadeiras e uma mesa alta.

VÍDEO PROMOCIONAL
Divulgue a sua marca nos vídeos do Congresso 
transmitidos diariamente nas salas das 
conferências e nas redes sociais da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses. Assista aqui a um 
vídeo produzido em congressos anteriores.

ACTIVAÇÃO DE MARCA
Reforce o envolvimento da sua marca com 
o público, com uma experiência diferenciada. 
Potencie a interacção, a proximidade 
e aumente o mindshare, através de uma
acção na zona de stands.

COMUNICAÇÃO ONLINE
Serão enviadas comunicações para os 
23 mil membros. A marca será apresentada 
como patrocinadora oficial podendo colocar 
hiperligações/logo. Divulgação nas redes sociais. 
Mais de 85 mil seguidores.

PSIS21
Oferta de uma página na revista oficial 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses (PSIS21) 
pré ou pós Congresso. A PSIS21 
é divulgada para os 23 mil membros 
e entidades parceiras. Em 2021 teve 
+ de 150.000 visualizações online.

PODCAST ISTO É PSICOLOGIA
Oportunidade para promover uma conversa 
patrocinada no podcast da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses com mais de 12.000 ouvintes nos 
últimos seis meses.

SITE E APP DO CONGRESSO
Opção de criação de uma página 
exclusiva do patrocinador.

ESPAÇO PUBLICITÁRIO
NAS SESSÕES
Exibição de spots publicitários no início 
e durante os intervalos da projecção das 
comunicações que irão constar do programa 
do 5º Congresso OPP. 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
NO PROGRAMA DO CONGRESSO
Comunique directamente com os participantes, 
promovendo uma conversa ou debate (com os 
convidados que desejar). Esta comunicação 
integrará o programa do congresso.

NOTA
Sem prejuízo das acreditações concedidas por organismos oficiais portugueses, não é permitida publicidade que inclua referências 
a acreditações concedidas por entidades nacionais ou estrangeiras que não tenham celebrado acordos de reconhecimento mútuo com a OPP.

https://www.youtube.com/watch?v=OdXYbhBCzYY&t
https://www.youtube.com/watch?v=OdXYbhBCzYY&t


10.000€
PATROCÍNIO 

TAILOR-MADE

TABELA DE PREÇOS

7.000€
PATROCÍNIO 
STANDARD

Acresce IVA em vigor

2.000€
PATROCÍNIO

BASE
Acresce IVA em vigor

500€
ESPAÇO FÍSICO 
PROMOCIONAL

Acresce IVA em vigor

NOTA
As montagens ocorrem no dia 27 de Setembro e as 
desmontagens no dia 30 de setembro até às 20h00.



4º CONGRESSO
REVEJA
MOMENTOS 
    &  MEMÓRIAS

https://youtu.be/zDyJzH0XdgE
https://youtu.be/zDyJzH0XdgE


ALTO 
PATROCÍNIO
DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA
NAS 3 ÚLTIMAS EDIÇÕES

“UMA VEZ MAIS 
CONTAREMOS
COM A PRESENÇA
DE ALGUMAS 
DAS PRINCIPAIS 
REFERÊNCIAS DA 
PSICOLOGIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL NAS 
MAIS VARIADAS ÁREAS.”

FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES 
BASTONÁRIO ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES



QUAISQUER QUESTÕES OU NECESSIDADES ESPECIAIS 
DEVERÃO SER ENCAMINHADAS, COM A DEVIDA 
ANTECEDÊNCIA, PARA O ENDEREÇO: 
CONGRESSO@ORDEMDOSPSICOLOGOS.PT CONGRESSO.ORDEMDOSPSICOLOGOS.PT

CONGRESSO ORDEM DOS 
PSICÓLOGOS PORTUGUESES
O TEMPO DA PSICOLOGIA

mailto:congresso%40ordemdospsicologos.pt?subject=
congresso.ordemdospsicologos.pt
https://congresso.ordemdospsicologos.pt

