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Normas e condições gerais de participação 
 

 

1. Inscrição: 

 

a. Até à data limite de 15 de fevereiro de 2016 através do link: http://www.iddportugal.pt/portuguese-

industry-day-at-nspa-formulario-de-inscricao/; 

b. Limite de participantes por empresa/entidade – 3 elementos; 

 

 

2. Apresentação da Empresa e Catálogo: 

 

a. As empresas/entidades devem realizar uma apresentação de aproximadamente 2 minutos (duração a 

definir em função do número de participantes) em língua inglesa; 

b. A apresentação deverá seguir o formato remetido no ficheiro em anexo 

“PresentationNSPA_nomedaempresa”, e ser enviada até à data limite de 19 de fevereiro de 2016, para 

ricardo.lopes@iddportugal.pt e selma.fernandes@defesa.pt; 

c. Cada apresentação não poderá exceder quatro slides; 

d. O critério das apresentações no dia 23 março de 2016 será por setor de atividade; 

e. Para elaboração do catálogo deve ser enviado até à data limite de 19 de fevereiro de 2016, a ficha do 

catálogo, em anexo, devidamente preenchida para ricardo.lopes@iddportugal.pt e 

selma.fernandes@defesa.pt; 

 

 

3. Aspetos Logísticos: 

 

a. O espaço de exposição é cedido a título gratuito pela NSPA e distribuído mediante o número de 

empresas/entidades participantes; 

b. As empresas deverão apresentar um expositor/stand adaptado aos objetivos do evento, não estando 

contemplada a possibilidade de aluguer de material de exposição.  

c. É da exclusiva responsabilidade da empresa o transporte, desembalamento, exposição e reembalagem do 

respetivo material e custos inerentes; 

d. A montagem está prevista para 22 de março de 2016, das 14h30 as 17h30, e a desmontagem para 23 de 

março de 2016, até às 17h30; 

http://www.iddportugal.pt/portuguese-industry-day-at-nspa-formulario-de-inscricao/
http://www.iddportugal.pt/portuguese-industry-day-at-nspa-formulario-de-inscricao/
mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt
mailto:selma.fernandes@defesa.pt
mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt
mailto:selma.fernandes@defesa.pt


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Página 2 de 2 
 

e. O material para exposição deverá ser enviado pelas empresas/entidades para:  

 Cmg. António Pestana da Costa | Portuguese Liaison Officer to NSPA (POLO)  

 Morada: 11, Rue de La Gare, L-8302 Capellen, G.D. Luxembourg 

 

 

4. Critérios de Seleção das Empresas: 

 

a. Setor de atividade de interesse específico da NSPA, de acordo com as cinco áreas descritas no 

documento disponível no seguinte link: http://www.nspa.nato.int/leaflets/docs/NSPA_Fact_EN.pdf. 

 

b. Aplica-se o critério de ordem cronológica de inscrição, até ser atingido o número limite de participantes; 

 

 

 

5. Cancelamento do Evento: 

 

a. A organização reserva-se ao direito de proceder ao cancelamento do evento, sem qualquer ressarcimento, 

no caso de não haver número de empresas participantes que o justifiquem, ou face à não adequação da 

representatividade da oferta no âmbito da acção. 

 

 

Observações: 

 
a. Está prevista uma reunião de coordenação com todos os participantes a 19 de fevereiro de 2016, pelas 

10h00, no Ministério da Defesa Nacional (Av. Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa), ou em local a definir 

oportunamente. 
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