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MISSÃO EMPRESARIAL | POLÓNIA 

VARSÓVIA ▸21 A 26 NOVEMBRO 2021  
 

 

VALOR DA PARTICIPAÇÃO  |  ATÉ 50% REEMBOLSO NO ÂMBITO 
DO PORTUGAL 2020 

 

 

Por forma a garantir esta oportunidade e o mais baixo custo faça JÁ a sua inscrição 

MISSÃO EMPRESARIAL À POLÓNIA   

Custo participação 
2 370,90€* 

Valor PME com financiamento  

PORTUGAL 2020 e COMPETE 2020 a 50% 
1 185,45 € 

 

* Valor previsional sujeito a confirmação no ato da reserva de viagem e alojamento.  

 

Acresce ao custo de participação o valor de 150,00€ para associados NERLEI e 200,00€ 

para não associados NERLEI, respeitante a despesas não comparticipadas. 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
O valor da missão inclui viagem em classe económica – Lisboa-Varsóvia-Lisboa, alojamento em 

quarto single com APA, para 1 representante, transferes aeroporto – hotel – aeroporto, seguro de 

viagem e consultoria. 

Caso sejam necessárias deslocações internas, deverão ser orçamentadas. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR DE PARTICIPAÇÃO 

• Prospeção de contactos para identificação de potencias importadores/parceiros a contactar; 

• Agendamento de reuniões com empresas e instituições polacas, garantindo um mínimo de 2 

a 3 reuniões por dia de missão; 

• Participação em sessões de trabalho preparatórias para a missão empresarial; 

• Preparação, calendarização e organização das reuniões individuais de trabalho a realizar 

entre as empresas participantes e as entidades/empresas locais que correspondam ao perfil 

procurado pelas empresas participantes (sempre que possível, as reuniões terão lugar nas 

instalações das entidades/empresas locais);  
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• Disponibilização das agendas de reuniões, com uma antecedência mínima de 10 dias antes 

do início da ação; 

• Acompanhamento por um técnico da NERLEI e de um consultor ao longo da missão ao 

mercado; 

• Acompanhamento de follow up no período de três meses pós-missão.  

 

 

METODOLOGIA 

 

  Inscrição e Reunião para análise do potencial 

da empresa no mercado  

Identificação de potenciais importadores 

no mercado alvo  

Agendamento de Reuniões (B2B) entre a empresa 

e os potenciais parceiros no mercado alvo  

Sessão de Trabalho sobre o mercado  

MISSÃO AO MERCADO DA POLÓNIA 

Follow up individualizado  
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CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

• Preenchimento e envio do documento Perfil de empresa participante 

• Preenchimento e envio do Acordo de Pré-Adesão e documentos de elegibilidade  

• Pagamento do valor da inscrição 

 

Inscrições limitadas, aceites por ordem de chegada.     

 Até ao dia 7 de outubro de 2021 
 

A missão está sujeita a um número mínimo de 5 empresas participantes. 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 

No ato da inscrição: 50% do valor de participação + taxa de inscrição + IVA  

           50% até 29 de outubro de 2021. 
                    

O pagamento referente à participação nesta missão empresarial deverá ser efetuado por 

transferência bancária para a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria. 

IBAN: PT50 5180 0001 00000118449 20 

 

 

DESISTÊNCIAS E REEMBOLSOS 
 

Em caso de desistência não haverá lugar a qualquer reembolso.  

Nota: A NERLEI reserva-se ao direito de proceder à alteração da data da Missão Empresarial. 
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