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MISSÃO VIRTUAL | COLÔMBIA, PERÚ E CHILE 

SETEMBRO a OUTUBRO 2022 
 

 

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 VIRTUAL COLOMBIA, PERU E CHILE   

Custo participação 
1.650,00€ 

Valor PME com financiamento  

PORTUGAL 2020 e COMPETE 2020 a 50% 
825,00€ 

 

 

Acresce ao custo de participação o valor de 75,00€ para associados NERLEI e 125,00€ 

para não associados NERLEI, respeitante a despesas não comparticipadas. 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR DE PARTICIPAÇÃO 

• Agendamento personalizado de reuniões B2B com empresas e instituições, garantindo um 

mínimo de 6 reuniões por empresa participante; 

• Capacitação para a comunicação e concretização de negócios em ambiente virtual. 

Inclui diversas atividades de preparação e capacitação para os encontros B2B a realizar, que 

vão desde a avaliação do material promocional e recomendações para adaptação às reuniões 

virtuais, até formação em técnicas de comunicação com o grupo e uma ação individual 

preparatória com cada empresa; 

• Realização de encontros virtuais e experiências de negócio entre os participantes da missão 

e os potenciais parceiros nos mercados;   

• Acompanhamento no período de três meses pós-missão. 
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METODOLOGIA 

 

  

Inscrição e reunião para análise do potencial 

da empresa nos mercados  

Identificação de potenciais 

importadores/parceiros nos mercados  

Reuniões virtuais acompanhado por uma equipa 

de consultores  

Sessão de trabalho sobre os mercados  

MISSÃO VIRTUAL AOS MERCADOS: COLÔMBIA, PERÚ E CHILE 

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 21 de setembro de 2022 
 

A missão está sujeita a um número mínimo de 4 empresas participantes. 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 

No ato da inscrição: 100% do valor de participação + taxa de inscrição + IVA  
                    

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 Virtual. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

V 23_08_2022 

 
 
 
 
 


