
 
 

 
 

 
 

Taste Portugal - Quinzena de promoção de produtos alimentares e bebidas portuguesas 
no KaDeWe 

 
Condições Gerais de Participação 

A - Gerais  
Podem participar nesta iniciativa todas as empresas portuguesas que sejam produtoras e/ou 
comercializem bens de origem nacional e cujos rótulos/etiquetas incluam a designação dos 
produtos em língua alemã.  

Assim, a participação é livre do pagamento de qualquer taxa de inscrição e é aberta a todas as 
empresas que cumpram com os requisitos mencionados neste documento. 

Produtos aceites: Vinhos tranquilos, espumante, vinho do Porto, doçaria, bolachas, compotas, 
mel, chocolate, queijos, carnes frias e presuntos, azeitonas, snacks salgados, molhos, massas 
para cozinhar, conservas e farinhas. (Não serão aceites produtos congelados ou frescos). 

A aicep Portugal Global reserva-se o direito de: 

 Proceder à seleção dos produtos tendo por base o preenchimento dos requisitos 
subjacentes à realização do evento; 

 Em articulação com o KaDeWe, proceder à escolha da decoração geral, à distribuição 
dos produtos/mostruários selecionados pelos espaços expositivos, tendo sempre 
presente a representação condigna dos mesmos. 

Caberá às empresas interessadas: 

 Selecionar e propor os seus produtos à apreciação da AICEP, que os proporá ao 
KaDeWe para a escolha final, com vista à sua promoção nas suas lojas; 

 Enviar à Agência (através do preenchimento de formulário próprio, a remeter às 
empresas aquando da divulgação deste evento) informação/documentação que lhes for 
solicitada dentro dos prazos estipulados para o efeito; 

 Indicar previamente à Agência os mostruários a expor e toda a documentação 
pertinente que vier a ser entendida como útil para os objetivos do evento. 

 
Consideram-se como critérios prioritários, os seguintes: 

1) Atuação no mercado – análise do histórico de atuação/presença da empresa no 
mercado - se está presente no mercado ou exporta com regularidade para o mesmo;  

2) Qualidade dos produtos e do seu mostruário – dada preferência à presença de 
mostruários físicos em detrimento de empresas que só apresentam suportes 
promocionais; 

3) Grau de incorporação nacional e de valor acrescentado dos produtos ou serviços no 
âmbito da internacionalização da economia portuguesa; 

4) Dada a limitação de espaço, às empresas em igualdade de circunstâncias aplicar-
se-á o critério de ordem cronológica de inscrição. 

 
 
 



 
 

 
 

 
B - Aspetos logísticos da participação: 

Cabe às empresas cujos produtos tenham sido selecionados: 

 Assegurar o devido acondicionamento/embalamento dos produtos para transporte; 

 Garantir a entrega do produto, em questão, em local a designar, devidamente 
identificado e no prazo definido, em articulação com AICEP; 

 
Nas situações em que se verifique o não cumprimento do prazo de entrega indicado, as 
despesas pelo serviço extra serão da responsabilidade da empresa. 
 
C - Cancelamento da ação: 

Será cancelada a ação no caso de não haver um número de produtos representativos da fileira 

agroalimentar que a justifiquem ou face à não adequação da representatividade da oferta no 

âmbito de uma ação oficial de promoção de Portugal em mercados externos. 

 

Para o esclarecimento de qualquer dúvida relativamente às condições acima referidas, por 

favor contactar diretamente o V/ Gestor de Cliente e /ou helder.martins@portugalglobal.pt 
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