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EXCELÊNCIA CIENTÍFICA NO MAIOR CONGRESSO DE

ANIMAIS DE PRODUÇÃO E EQUINOS REALIZADO EM PORTUGAL
O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME), em parceria com a Equimuralha e a Repromuralha, vai realizar a XII edição

das Jornadas Hospital Veterinário Muralha de Évora, nos próximos dias 6 e 7 de Março’20 no Evorahotel, em Évora.

Detentoras de uma identidade própria, que alia as componentes científica e comercial, as Jornadas do HVME são

reconhecidas como um evento de referência no panorama ibérico na produção de carne, ocupando também um lugar de

destaque no roteiro dos principais eventos de equinos.

É um congresso orientado pela elevada qualidade científica dos seus programas, permitindo o acesso dos profissionais do

sector a apresentações de topo, com os mais prestigiados oradores nacionais e internacionais.

No ano passado, cerca de 700 congressistas assistiram às dezenas de conferências e workshops realizados nos dois dias

do evento. O nosso congresso assenta num modelo de sucesso composto por:

• uma vertente científica, que na edição de 2019 contou com a presença de cerca de 30 oradores;

• uma vasta área de exposição comercial onde os patrocinadores podem criar oportunidades junto dos produtores e

médicos veterinários visitantes;

• e, ainda, uma vertente social que culmina com um animado jantar de gala.
Este ano, a Comissão Consultiva elaborou um programa com diversos temas de interesse para os produtores e para os

médicos veterinários . Consulte a nossa página web para saber mais sobre a nossa oferta científica e cultural.

Haverá igualmente lugar à apresentação de trabalhos, quer em formato de póster, quer em formato de apresentação oral

que serão publicadas no livro de resumos do evento.

Estamos empenhados em fazer com que as Jornadas do HVME de 2020 sejam, uma vez mais, uma experiência notável para

todos os participantes.

Esperamos por si em Évora!
A Comissão Organizadora,

Dr. Nuno Prates
HVME

Dr.ª Ana Gomes
HVME

Dr.ª Liliane Damásio

Equimuralha

Dr. Tomé Fino

Equimuralha

EXPOSIÇÃO COMERCIAL
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EXPOSIÇÃO COMERCIAL COM MAIS DE 700 VISITANTES
As Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora organizam uma das maiores e mais importantes exposições ibéricas

de equipamentos e material agro-pecuário, alimentação e farmacêutica 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.
As Jornadas contam 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:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

35 stands;

55 expositores;

Mais de 700 visitantes por dia;

Mais de 1.000 metros quadrados de área de exposição.

O acesso à área de exposição será gratuito para que os patrocinadores consigam potenciar ao máximo o contacto com os

produtores e médicos veterinários .

A confiança depositada pelos nossos clientes, patrocinadores e expositores, ao longo dos anos é, sem dúvida, um

contributo imprescindível para a realização de um evento memorável.

DESCUBRA ÉVORA
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ÉVORA CIDADE PATRIMÓNIO MUNDIAL
Évora foi considerada património mundial pela Unesco em 1986. Esta é uma cidade-museu cujas raízes datam dos tempos

dos romanos. A era dourada foi no século XVI, quando foi residência de reis portugueses.

Destacam-se nos pormenores da arquitetura as casas brancas, os azulejos e as varandas. Por isso, Évora é o melhor

exemplo de uma cidade do auge da História de Portugal depois da destruição de Lisboa no terramoto de 1755. Visitar Évora

hoje poderá ser uma inspiração. Foi assim no passado, quando ajudou a criar algumas cidades portuguesas no Brasil, como

Salvador da Bahia.

Para além disso, a Unesco refere a muralha, o Aqueduto da Água de Prata, os edifícios medievais como a catedral, os

conventos, os palácios, as igrejas, as praças como razões de força para visitar Évora. Venha ver com os seus próprios olhos!

Comer e beber bem devem estar no topo das prioridades de quem visitar Évora. A gastronomia do Alentejo é das mais ricas

de Portugal, uma digna representante da dieta mediterrânea. Ao visitar Évora e os arredores vai encontrar imensos

restaurantes para provar pitéus acompanhados pelos excelentes vinhos da região. Entre muitas delícias da gastronomia

alentejana tradicional, destacam-se os ensopados, as açordas, as migas, entre muitos outros, quase sempre temperados

com os condimentos que crescem no Alentejo (coentros, hortelã, poejos, orégãos, azeite, …).

Évora é também famosa pelos vinhos. São tantas como cinco (de oito) as sub-regiões vitivinícolas do Alentejo que se podem

encontrar na Região de Turismo de Évora. Isto significa que poderá provar excelentes vinhos alentejanos com a designação

V.Q.P.R.D. (Vinho de Qualidade Produzido em Região Demarcada) produzidos nesta ou noutra região de Portugal num dos

wine bars ou em qualquer restaurante da cidade.

Durante as Jornadas decorrerá a tradicional prova de vinhos e produtos regionais onde poderá degustar algumas destas

iguarias!!

Consulte o site oficial do turismo de Évora: www.visitalentejo.pt!

MANUAL DO PATROCINADOR
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DIVULGAÇÃO DO EVENTO E IMAGEM
A empresa patrocinadora compromete-se a disponibilizar o seu logótipo identificativo em suporte informático (em ficheiro

com extensão vectorial ou *jpg), sendo a sua dimensão posteriormente definida de acordo com o patrocínio,

comprometendo-se o HVME a manter inalterada a proporcionalidade do mesmo.

O HVME não se responsabiliza pela ausência de qualidade na visualização dos logotipos identificativos das empresas

patrocinadoras, quando estes não forem fornecidos com qualidade suficiente.

As inserções no material e nas acções de marketing previstas pelo HVME, nomeadamente nos folhetos, mailing's por carta

ou comunicações electrónicas estão condicionadas pelo envio atempado dos logotipos, nomeadamente até ao dia 30 de

Nov’ 19.

STANDS E MOBILIÁRIO
O expositor é responsável pela montagem e desmontagem do seu stand e/ou roll-up.
Limpeza

A limpeza do stand será a cargo do expositor.

O lixo resultante da montagem dos stands é da responsabilidade de cada expositor.

A organização é responsável pela limpeza geral do recinto (corredores, despejo de cestos de papéis, cinzeiros, etc).
Montagem

É aconselhável que o expositor se informe, junto do local de realização do evento (Evorahotel), da área que vai ocupar, fontes

eléctricas disponíveis e outras necessidades para o correcto funcionamento do seu stand.

É proibido suspender, pregar, aparafusar, colar ou utilizar qualquer outro meio de fixação nas estruturas do hotel (paredes,

chão, tecto, colunas, etc).

Os stands devem ser concebidos e preparados de modo a que a sua construção seja obtida exclusivamente pela montagem

dos seus elementos constitutivos.

Nenhuma alteração estrutural e de decoração poderá ser realizada nas áreas cedidas, salvo expressa autorização prévia do

Évora Hotel.

Datas e Horários de Montagem

Período de Montagem

Dia 5 de Março de 2020 das 14h às 20h.
Datas e Horários de desmontagem

Dia 7 de Março de 2020 a partir das 18h.

MANUAL DO PATROCINADOR
Passagens e acessos prioritários
Deverão ser deixados totalmente desimpedidos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Corredores;

Betoneiras de alarme;

Meios de combate a incêndios;

Portas de serviço;

Saída de emergência;

Energia Eléctrica

Será da responsabilidade de cada Expositor as puxadas de electricidade das tomadas existentes, para o seu stand.
Mobiliários e outros equipamentos do stand

É da inteira responsabilidade de cada expositor
Segurança

É assegurado o normal serviço de vigilância do Évora Hotel.

Todo o material de cada stand e de cada expositor é da sua inteira responsabilidade.

É obrigatório o uso explícito dos cartões de identificação pessoal por todos os Expositores.

O HVME recomenda:
Ÿ
Ÿ

ter sempre uma pessoa da empresa no stand durante o horário das Jornadas.

ter uma pessoa da empresa no momento da montagem e desmontagem do stand.
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ESTATÍSTICAS DE EDIÇÕES ANTERIORES
NÚMERO DE CONGRESSISTAS

(Ano)

CONGRESSISTAS POR CATEGORIA
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www.hvetmuralha.pt

Rua Marechal Costa Gomes, 9 | 7005-145 Évora

patrocinadores@hvetmuralha.pt | 266 771 758

