
 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
 
Data: 14 a 18 de Outubro 
Inscrição gratuita: online, até 24 de setembro 
 
 
Condições de participação  
 

 É considerada a visita apenas a uma unidade industrial por categoria de produto (carne 
branca de frango; refeições pre-cozinhadas e ultracongeladas; enchidos; prod. 
pastelaria/padaria ultracogelados).  
 

 As reuniões com as empresas decorrem nas instalações da AICEP em Lisboa (Rua de 
Entrecampos, 28, Bloco B, 12º-1700-158 Lisboa) 

 
 

 A AICEP responsabiliza-se pela eficaz execução do programa, garantindo a 
deslocação do importador aos locais a visitar (previamente agendados);  

 

 AICEP responsabiliza-se pela marcação das reuniões e a eficaz execução do 
programa;  

 
 

 As empresas são selecionadas para as visitas ou para as reuniões pelo importador;  
 

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

 Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador no 
dia e hora agendados para os encontros/visitas previstos ou a estar presente e cumprir 
os horários das reuniões; 

 Disponibilizar informação promocional, em inglês, considerada pertinente para o 
importador (informação técnica sobre o produto, preços, fotografias, outras que sejam 
consideradas essenciais para a correta promoção no mercado chileno);  

 Na impossibilidade de cumprir com a visita agendada, deverá comunicar num prazo 
mínimo de 72 horas.  

 

 Processo de Inscrição 
 

 A inscrição é feita online e destina-se, exclusivamente, a produtores nacionais;  

1. É fundamental a indicação do contacto operacional para a preparação desta ação, 
respetivo número de telefone (de preferência telemóvel) e endereço de correio; 
eletrónico. A não cedência destes elementos poderá ser motivo de não seleção;  

2. A inscrição não garante a participação efetiva na ação.  
 
A AICEP reserva-se o direito de proceder à seleção final dos participantes, de acordo 

com a decisão do importador, ou cancelar a ação, em função de fatores que considere 

relevantes para uma eficaz execução. 

http://portugalglobal.pt/PT/Acoes/Visitas/Paginas/visita-portugal-importador-walmart-chile.aspx

