
 

 
 

Objetivos: 

• Realização de contactos privilegiados com instituições governamentais e 

empresariais com reuniões individuais; 

• Visita à Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel; 

• Divulgação e promoção das empresas no mercado local. 

 

Programa da Missão: 

• 12 de março - Partida do Porto; 

• Chegada a Havana. Transfer Aeroporto-Hotel; 

• 13 de março - Reunião na Câmara de Comércio da República de Cuba; 

• De 13 a 15 de março - Reuniões individuais com empresas; 

• 14 de março - Reunião na Embaixada de Portugal em Havana (a 

confirmar); 

• 16 de março (manhã) - Visita às infraestruturas da ZED de Mariel (tarde 

livre); 

• 16 de março (noite) - Regresso ao Porto (chegada prevista: 16h30 do dia 

17 de março). 

 

Condições de Participação: 

 
€ 2.978,00 (€ 2.478,00 p/ participante adicional) 

 
Forma de Pagamento: 100% no ato de inscrição 

(Transferência bancária para NIB: 0033 0000 45451964927 05) 

 
O valor inclui: 

• Voos Porto/Madrid/Havana e Havana/Madrid/Porto 

• Transferes Aeroporto/Hotel e Hotel/Aeroporto 

• Estadia em hotel 4/5 estrelas em quarto individual (APA) 

• Visita a Mariel 

• Visto Profissional (A7) 

• Seguro da viagem 
 
O valor não inclui: 

• Refeições (almoços e jantares) 

• Despesas de carácter pessoal 

• Veículo para deslocações/reuniões individuais às empresas 
 

Mínimo de Participantes: 8 

 
Notas importantes: 

1) Prazo limite de inscrição: 31 de janeiro de 2018; 
2) Prazo limite para envio de Perfil da Empresa: 7 de fevereiro de 2018; 
3) Prazo limite para envio de pagamento de 100% do valor de inscrição: 31 de janeiro de 2018; 
4) O não cumprimento dos pontos 1), 2) e 3) não responsabiliza a CCPC pela manutenção dos preços e condições de participação e da agenda de reuniões em Cuba; 
5) A não existência de um número mínimo de 8 participantes poderá implicar o adiamento da missão e a devolução imediata de todos os valores pagos; 
6) A desistência após inscrição, no caso de ter efetuado o pagamento, implicará a devolução parcial em função dos gastos irreversíveis (nomeadamente agência de viagens); 
7) Caso sejam canceladas pela companhia aérea ou pelo hotel de Cuba as reservas efetuadas, tentaremos mudar para voo ou hotel equivalentes. Caso não seja possível, 
devolveremos as quantias entregues ou alteramos as condições sob autorização escrita prévia da entidade inscrita. 

 

Manifestação de interesse / Inscrição 

    
Empresa:  NIF:  

  
Participante 1:  

    
Telefone:  e-mail:  

  
Participante 2:  

    
Telefone:  e-mail:  

    

  Assinatura: 

 
 
 
 

 

Informações: 

 

João Ramalhão – Câmara de Comércio Portugal-Cuba 
Tel. 962217669 
Mail: jramalhao@portugalcuba.com 
www.portugalcuba.com 
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