
Condições de participação 

 

A dinamização do evento está a cargo da AICEP, tendo para isso um decorador que se 

responsabilizará pelo espaço, conceito decorativo, seleção das empresas participantes 

e decoração. 

 

O decorador, selecionado pela Direção da Casa Décor, Pero Pepe Leal 

(www.pepeleal.com) é uma das referências do mundo da decoração em Espanha, com 

uma larga trajetória de anteriores participações na Casa Décor. 

 

Decorador mediático, dada a sua participação num programa de televisão de grande 

audiência, Pepe Leal chegou ao mundo da decoração quase por acaso, depois de 

estudar história de arte e de trabalhar no mundo da moda em Londres, concretamente 

com Yohji Yamamoto. Apaixonado pelas cores e pelos materiais naturais, este 

decorador tem um estilo casual e versátil, apresentando continuamente novos 

elementos adaptados às últimas tendências na decoração. 

 

A participação das empresas nacionais é gratuita, sendo da sua responsabilidade: 

• Garantir a cedência e permanência das peças selecionadas, durante o tempo da 

exposição; 

• Assumir os custos de instalação, em situações onde se venha a verificar 

necessário (custos com: pessoal, transporte, instalação e produto); 

• Garantir a correta colocação do produto (quando necessária a instalação);  

• As empresas devem assegurar o devido acondicionamento/embalagem dos 

produtos para transporte; 

• Assegurar a entrega do produto em local a designar, na cidade de Madrid; 

• Caso se verifique a necessidade de alteração de algum produto (cor, tamanho, 

textura, matéria prima, entre outras possíveis especificidades) solicitada pelo 

decorador, as empresas devem garantir a sua execução, bem como a entrega 

da peça em data a indicar, de forma a não comprometer a exposição. 

• Disponibilizar informação sobre o produto a expor, bem como fotos e outros 

elementos gráficos que se considerem necessários para uma eficaz promoção e 

Portugal na Casa Décor. 

 

A AICEP reserva-se o direito de proceder à seleção final dos participantes, de 

acordo com a decisão do decorador Pepe Leal, ou cancelar a ação, em função de 

fatores que considere relevantes e do número de participantes.  

 


