ORGANIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

MANUAL DE PARTICIPANTE

O Dia da Indústria 2020 com os Adidos Militares Acreditados em Portugal realiza-se
no dia 9 de janeiro no Arsenal do Alfeite.
1. Local: Arsenal do Alfeite;

2. A exposição decorre na Sala do Risco, sendo disponibilizado um espaço a cada

uma das organizações participantes.
3. Mais se informa que o espaço disponível encontra-se vazio, ficando a cargo das

empresas preenchê-lo da forma que considerem mais conveniente.
4. Material Tipo: Equipamentos ou Sistemas de Exposição; 1 ou 2 Roll-Ups; 1 Balcão;

Portátil ou ecrã LCD.
5. A montagem do espaço atribuído a cada organização convidada terá que ser feita,

obrigatoriamente, no dia 8 de janeiro das 15h00 às 16h30. O período para as
desmontagens inicia-se no final da cerimónia, no dia 9 de janeiro.
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6. Serão disponibilizados pontos de luz no espaço de exposição. Solicita-se que cada

entidade tenha a sua extensão elétrica para ligação dos equipamentos de
exposição.
7. Cada empresa terá 3 minutos para realizar uma breve apresentação aos Adidos de

Defesa e Militares presentes. O período de apresentações realiza-se antes da
Exposição Estática, conforme Programa, disponível para download. A
apresentação oral poderá ser feita em português ou em inglês. Recomenda-se a
apresentação dos slides em inglês, para melhor compreensão de todas as
entidades presentes.
8. Encontra-se disponível para download, no final do documento, o template em

formato PowerPoint, que deverão preencher, com o máximo de 3 slides, e enviar
até ao próximo dia 6 de janeiro para o correio eletrónico
joao.paiva@iddportugal.pt
9. No dia 9 de janeiro, as entidades convidadas deverão chegar até às 8h15, de forma

a proceder-se à necessária acreditação. Durante a exposição será servido um
almoço-buffet, possibilitando às empresas portuguesas mais uma oportunidade
para desenvolver Networking com os Adidos de Defesa e Militares presentes.
10. De forma a proceder-se ao acesso às instalações do Arsenal do Alfeite S.A e

corresponder da melhor forma às necessidades das organizações participantes, no
espaço de exposição, deverão preencher o formulário de inscrição até ao dia 2 de
janeiro de 2020.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nuno Maia
idD Portugal
nuno.maia@iddportugal.pt
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