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Normas e condições gerais de participação  

no Dia da Indústria Portuguesa na NSPA 

 
 
 

1. Inscrição – requisitos e documentação 

 

A inscrição neste evento está aberta até ao dia 30 de Abril de 2013, devendo ser efetuada por 

correio eletrónico para o seguinte endereço: antónio.jramos@defesa.pt, colocando em assunto 

“Inscrição no Dia da Industria Portuguesa na NSPA”. 

 

2. Aspetos logísticos da participação 

 

a. Cada empresa deverá apresentar um mostruário condigno, sendo sua responsabilidade o seu 

transporte, bem como do seu representante, para o local da exposição; 

b. O espaço de exposição é cedido a título gratuito pela NSPA;  

c. As refeições do dia 13 serão disponibilizadas gratuitamente aos representantes das empresas. 

 

3. Decoração do espaço de exposição e assistência 

 

a. É da exclusiva competência da empresa o transporte, desembalamento, exposição e 

reembalagem do seu mostruário.  

b. É obrigatório que o mostruário da empresa esteja devidamente exposto e pronto no espaço 

disponibilizado à data da abertura do evento (09h00 do dia 13 de junho de 2013).  

c. A montagem está prevista para dia 12 junho de 2013 da parte da tarde e a desmontagem dia 14 

junho de 2013 da parte da manhã. 

d. A DGAIED terá um delegado local de ligação para assistência e apoio. 

 

4. Critérios de Seleção das Empresas 

 

a. Setor de atividade de interesse específico da NSPA, conforme descrito na seguinte hiperligação: 

http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/Logistics.htm  

b. Empresas em igualdade de circunstâncias, aplicar-se-á o critério de ordem cronológica de 

inscrição. 

 

5. Cancelamento da Evento 

 

Será cancelada o evento no caso de não haver número de empresas participantes que a justifiquem, 

ou face à não adequação da representatividade da oferta no âmbito da ação. 
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