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CONVITE A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Portugal Design Pavilion 

TENT London 

21 a 24 de Setembro de 2017 

 

O festival de design Tent London é dos mais reputados da capital britânica, atraindo, todos os 

anos, os maiores designers da cidade e da Europa, ditando novas tendências e funcionando 

como um evento originador de outras. São vários os países que apostam numa presença 

coletiva no evento, casos da Noruega, Suécia, Dinamarca, Itália e Irlanda. Estes países estão 

representados na Tent London através de instalações ou stands conjuntos de empresas que 

mostram os seus produtos de decoração e mobiliário. 

 

Pela segunda vez neste evento, a aicep Portugal Global irá promover um espaço coletivo de 

Portugal – Inspiring Portugal – com o objetivo de comunicar a excelência do design português 

na área da decoração e mobiliário, junto de um público-alvo muito sofisticado, numa 

localização de excelência no piso de entrada na feira. Procura-se assim contribuir para 

aumentar a notoriedade da imagem de Portugal e de oferta portuguesa de design, gerar 

compras junto de prescritores/importadores britânicos na área da decoração e mobiliário e 

gerar interesse e notícias na imprensa britânica e portuguesa. 

 

A presença portuguesa, promovida pela aicep Portugal Global 

Será constituída por uma exposição que integrará uma seleção de peças realizada pelo 

Comissário e Designer Marco Sousa Santos entre os produtos apresentados a concurso dos 

sectores da decoração, mobiliário, iluminação, design de interiores e design de produto.  

 

A seleção integrará produtos de cerca de 15 designers que possuam entre outras, as seguintes 

características: 

 Adequação ao mercado inglês; supletivamente adequação ao mercado europeu, 

demonstrando como a presença neste evento deverá contribuir para a afirmação 

internacional do design português.  

 Capacidade de posicionamento no mercado do Reino Unido. 
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Procedimento 

Os interessados deverão manifestar o seu interesse até ao próximo dia 31 de março de 

2017, através do preenchimento do formulário em: https://aicep.typeform.com/to/H2xhYn. 

O processo de seleção será da responsabilidade do Comissário e Designer Marco Sousa 

Santos, em estreita articulação e colaboração com a aicep Portugal Global. Os princípios que 

orientarão o processo de seleção são: 

 Adequação aos objetivos do conceito da presença portuguesa no evento; 

 Qualidade e originalidade do produto; 

 Alinhamento com o perfil do público visitante; 

 Complementaridade com outras propostas recebidas e selecionadas. 

 

Plano de Promoção a desenvolver pela aicep Portugal Global 

 Catálogo da participação em suporte digital e em suporte de papel; 

 Divulgação através de mailing alargado a canais do setor de design; 

 Divulgação na Portugalnews; 

 Inscrição das peças/projetos a expor no catálogo oficial da Representação Portuguesa; 

 Abertura oficial / Porto de Honra. 

 

Calendário do projeto 

As datas para o processo de seleção são as seguintes: 

 Submissão das manifestações de interesse: até 31 de março de 2017 

 Comunicação da decisão aos projetos selecionados: 21 de abril de 2017 

Após esta fase inicia-se um processo de diálogo com cada um dos projetos selecionados, e a 

fixação de um calendário para a implementação das fases seguintes. 

 

Custos de Participação 

 aicep Portugal Global: Os custos com a participação coletiva no evento serão assumidos 

pela AICEP: aluguer do espaço; despesas com o design expositivo, curadoria, conceito, 

construção e equipamentos, transporte de ida e volta em regime de grupagem e seguro 

das peças Lisboa/Londres – Londres/Lisboa até um máximo total, incluindo IVA de 4000 €; 

catálogo; comunicação e promoção. 

 Participantes: as despesas específicas de cada participante (viagem, alojamento, e 

demais despesas) serão assumidas pelos participantes. 

 

Informações adicionais e esclarecimentos deverão ser solicitados por correio eletrónico para o 

endereço tentlondon@portugalglobal.pt, pessoa de contacto Cristina Góis Amorim (telefone 

direto: 217 909 804), aicep Portugal Global em Lisboa. 

https://aicep.typeform.com/to/H2xhYn
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