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ORGANIZAÇÃO:   
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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 3 de 

maio de 2019 através do e-mail rodrigo.amaral@iddportugal.pt; 

a. Deverá formalizar a participação da organização que representa 

nas ações desenvolvidas pela idD no âmbito da SEGUREX 2019 

através do preenchimento do formulário de inscrição disponível na 

página da ação; 

 

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

representa nos materiais gráficos da SEGUREX 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, com o máximo de 600 caracteres; 

 

d. Considerando que o espaço da idD terá 36m2, 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. 

 

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; 

 

g. Apenas será permitido colocar um roll-up por entidade 

representada no stand da idD. 

 

 

 

 

http://www.iddportugal.pt/segurex-2019/
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2. Registo na SEGUREX, stand da idD, horário e localização: 

 

a. Após envio do Formulário de Inscrição a idD providenciará o 

registo dos representantes das entidades da BTID, garantindo o 

acesso dos participantes ao certame; 

 

b. O espaço da idD será no pavilhão 4 - stand B17; 

 

c. Horário oficial LAAD 2019: 

8 - 11 maio | 10h00 – 19h00 

 

d. A SEGUREX 2019 decorrerá na FIL – Parque das Nações, em Lisboa; 

 

3. Espaço Apresentações Comerciais:  

 

a. A realizar-se no Auditório aberto, localizado em área privilegiada 

no pavilhão da FIL, para divulgação e promoção dos produtos e/ou 

serviços dos expositores; 

 

b. As reservas só serão consideradas válidas após confirmação da 

Organização, em função dos horários/dias disponíveis e de acordo 

com as seguintes condições: 

- Capacidade da plateia – máximo 40 pax; 

- 1 (uma)   Hora   – 100,00 € + IVA; 

- ½ (meia) Hora   –  50,00 € + IVA; 

- (Inclui: micro, tela, projector, PC); 

 

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

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

 

5. 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.  


