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Para consulta e download de todos os documentos atualizados relacionados 

com esta ação, deve aceder à página da idD criada para o efeito: 

• Página de suporte à participação nacional: ACEDA AQUI. 
 
 

1. Inscrição: 

Nota: os documento infra solicitado deverão ser enviados até ao dia 5 de 

março de 2019 através do e-mail ricardo.lopes@iddportugal.pt; 

a. Deverá formalizar a participação da organização que representa 

nas ações desenvolvidas pela idD no âmbito da LAAD 2019 através 

do preenchimento do formulário de inscrição disponível na página 

da ação; 
Nota: Deverá proceder à reserva dos voos e de alojamento com a maior 

brevidade possível de forma a garantir as melhores opções disponíveis 

para consulta no ponto 2. deste documento. 

 

b. Tendo em vista a inserção de informação da entidade que 

representa nos materiais gráficos da LAAD 2019 solicitamos no 

formulário de inscrição acima identificado o envio de três 

fotografias alusivas a produtos e/ou serviços em formato JPEG - 

300dpi e logótipo em formato vetorial - eps/ai, assim como um 

ficheiro com o vídeo de apresentação da entidade que representa; 

 

c. Solicitamos, igualmente, o envio de uma breve descrição 

institucional, em Português e Inglês, com o máximo de 600 

caracteres; 

 

d. Considerando que o espaço da idD terá 45m2, cada uma das 

entidades representadas terá a possibilidade de expor produtos e 

equipamentos considerados relevantes alusivos à entidade que 

representam, devendo especificar o tipo de material a expor no 

formulário de inscrição; 

 

e. O stand da idD disponibilizará alguns dispositivos que permitirão 

potenciar a presença das entidades da BTID no evento, 

nomeadamente:  

i. 1 Display: substitui os rollup’s tradicionais. A ideia é apresentar 

uma foto e informações das empresas, individualmente, em 

formato de looping infinito; 

ii. 1 Mesa interativa: Servirá para as apresentações de cada uma das 

empresas presentes. Contará com um vídeo de apresentação, 

texto e fotografias; 

http://www.iddportugal.pt/laad-2019-brasil/
mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt
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iii. 1 Vídeo Wall para apresentação de um vídeo individual das 

empresas presentes à semelhança do temos feito nos eventos em 

que tempo participado; 

iv. 2 Tablets com os mesmos conteúdos de apresentação da 

mesa interativa. 

 

 
 

f. Devido à limitação do espaço no stand, a idD reserva-se ao direito 

de aplicar um critério de seleção do material para exposição que 

seja o mais ilustrativo das entidades nacionais representadas; 

 

2. Reserva de voos, alojamento e regime de vistos: 

 

a. Os custos associados à deslocação e alojamento são da exclusiva 

responsabilidade das organizações participantes; 

 

b. Voos recomendados: 

Companhia Voo Data Origem Destino Partida Chegada 

IDA 

TAP TP75 31-03-2019 Lisboa-LIS Rio Janeiro-GIG 23:30 05:25 

TAP TP73 01-04-2019 Lisboa-LIS Rio Janeiro-GIG 12:10 18:05 

TAP TP79 31-03-2019 Porto-OPO Rio Janeiro-GIG 13:20 19:40 

REGRESSO 

TAP TP74 06-04-2019 Rio Janeiro-GIG Lisboa-LIS 15:40 05:20 +1 

TAP TP70 05-04-2019 Rio Janeiro-GIG Lisboa-LIS 21:20 10:50 +1 
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c. Alojamento recomendado | 31 de março a 6 de abril: 

 

Hotel da delegação da idD: 

Hotel Grand Mercure Rio Centro | 100€/noite (valor aproximado) 

Av. Salvador Allende 6555, 22780160 Rio de Janeiro 

  

- Outros hotéis parceiros da organização da LAAD: consulte aqui: 

 

d. Regime de vistos:  

Os cidadãos portugueses estão isentos de visto para estadias até 

90 dias, prorrogável por igual período. Neste caso é vedado o 

exercício de atividade produtiva e remunerada; 

 

 

3. Registo na LAAD, horário, localização e transporte: 

 

a. Acesso dos participantes ao certame: 

Registo como visitante, sem qualquer custo associado, com 

inscrição obrigatória através do seguinte link (versão inglesa do 

portal da LAAD):  

https://eventos.tmp.br/laad2019/visitors/inicio.php  

 

b. Horário oficial LAAD 2019: 

2 - 5 abril | 09:00 – 18:00 

 

c. A LAAD 2019 decorrerá no Riocentro - Exhibition and Convention 

Center, nos pavilhões 1, 2, 3, 4 (98 mil m² de área) e área externa; 

 

d. O espaço da idD será no pavilhão 3 - stand H.30; 

 

e. Mapa de localização da LAAD 2019: 

 

 

 

 

 

 

f. O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim fica a cerca de 

32 km do Riocentro; 

 

 

https://eventos.compassbrazil.com/index.php?p=reserva&id=34&l=pt
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4. Encontros bilaterais com representantes do Ministério da Defesa do Brasil: 

 

g. A idD em coordenação com as autoridades brasileiras prevê 

organizar uma sessão de encontros com representantes do 

Ministério da Defesa do Brasil, nas áreas do procurement, 

produção militar, política e programas de aquisições com o 

objetivo de apresentarem aos participantes os diferentes 

procedimentos inerentes ao mercado brasileiro;  
 

h. Para realização das apresentações institucionais aos 

representantes brasileiros e/ou outras entidades a confirmar 

oportunamente deverá enviar o modelo em PowerPoint 

disponibilizado na página do evento até ao dia 5 de março para o 

email ricardo.lopes@iddportugal.pt. A apresentação não poderá 

exceder os 6 slides com tempo estimado de 3 minutos por 

entidade;  

 

5. A idD em colaboração com as autoridades brasileiras promove um 

programa de encontros para as organizações da BTID a divulgar 

oportunamente; 

 

 

6. Na página do evento será disponibilizado oportunamente o documento 

Análise de Mercado, que resultou da colaboração institucional de diversas 

organizações e entidades, nomeadamente da Direção Geral de Política de 

Defesa Nacional (DGPDN), a Embaixada de Portugal no Brasil e dos 

Serviços de Informação de Segurança (SIS); 

 

 

7. Dress code: 

i. Civil | Formal ou equivalente; 

 

 

8. Excluindo os custos relativos à deslocação, alojamento, despesas de 

refeição e/ou outras, não existe qualquer valor associado à participação;  

 

 

9. De forma a aferir o resultado desta ação, no final da visita, a idD enviará 

um questionário de avaliação de ação aos participantes pelo que 

agradecemos, desde já, a sua colaboração no preenchimento do mesmo.  

 

Para o esclarecimento de qualquer dúvida ou questão adicional, entre em 

contacto através do correio eletrónico ricardo.lopes@iddportugal.pt  

mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt
mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt

