
 

 

  

  
 

 
 

No âmbito do programa Portugal 2020, a ANEME está a organizar mais uma vez a presença de empresas portuguesas 

do sector metalúrgico e eletromecânico, através de um “Stand Coletivo de Portugal” na MIDEST 2022, que terá lugar em 

Paris, de 17 a 20 de maio 2022. 

 

A feira MIDEST Paris, inserida no maior evento industrial de França, a GLOBAL INDUSTRIE, a qual combina 

simultaneamente 4 feiras industriais: MIDEST, SMART-INDUSTRIES, INDUSTRIE e TOLEXPO, é considerado o mais 

importante certame do sector da subcontratação industrial e uma plataforma de referência mundial para o intercâmbio 

entre compradores e subcontratantes, onde os expositores têm a possibilidade de estabelecerem negócios ou parcerias 

com fabricantes e construtores de equipamentos, que subcontratam serviços nas seguintes áreas: transformação de 

metais; transformação de plástico e borracha; eletrónica/eletricidade; micromecânica; serviços para indústria; 

manutenção industrial, etc. 

 

Esta ação está inserida no Projeto Conjunto de Internacionalização do sector, pelo que, as empresas PME’s 

participantes, que cumpram as condições de elegibilidade estipuladas no Sistema de Incentivos, beneficiarão de uma 

comparticipação de até 50% dos custos elegíveis (stand, viagem, alojamento e transporte de amostras), a definir após 

encerramento do projeto. (40% para as empresas da NUT Lisboa). 

 

Na expectativa e a verificar-se o interesse de V.Exas. em integrar o “Stand Coletivo de Portugal”, agradecemos o 

preenchimento e devolução da ficha de inscrição impreterivelmente até ao dia 15 de março, para a ANEME ao cuidado 

de: Rui Santos - rui.santos@aneme.pt ou para o fax 217150403. 

 

1 - Condições de participação 

 

Espaço / Construção do Stand / Design 

Tipo de stand e preço:  

 

9 m2 - 5.340,00€ 

12 m2 - 6.645,00€ 

15 m2 - 7.950,00€ 

18 m2 - 9.255,00€ 

21 m2 - 10.560,00€ 

27 m2 - 13.170,00€ 

(acrescido de IVA à taxa em vigor) 

INFORMAÇÃO: COMERCIAL 07/22 

DATA: 22.01.10 

 

 ASSUNTO: Feira MIDEST 2022 - Paris - França – 17 a 20 de mai o 2022 



 

O stand é composto por: estrado, alcatifa, iluminação, tomada de 220 V, identificação do expositor, um armário fechado com 

chave, 2 pódios, mesa redonda, 3 cadeiras, tela impressa com informação fornecida pela empresa a colocar na parede de fundo 

do stand. 

 

2 - Viagem, alojamento e transporte de amostras 
 
 
Viagem:  
 

O preço por pessoa será facultado aquando da reserva e da indicação do nome do participante e de acordo com o itinerário 

selecionado. 

 
Alojamento: 
 
 
O preço por noite em quarto individual será facultado aquando da reserva e após confirmação da disponibilidade do hotel. 
 
 

Transporte de amostras: 

 

O valor correspondente ao transporte de amostras será facultado aquando da reserva, de acordo com a dimensão do 

material/equipamento a transportar e da respetiva quantidade. 

 
 
 
3 – Elegibilidade para apoio do Portugal 2020 
 
 
Encontrar-se legalmente constituída; 

Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade (licenciamento Industrial); 

Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às entidades pagadoras dos incentivos; 

Deter certificado de registo no site do IAPMEI; 

Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada 

 
 
Departamento de Apoio às Atividades Comerciais e Associativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO – MIDEST PARIS – 17 a 20 maio 20 22 

 
 

Nome da empresa: ……………………………………..…………..………………………………………………………… 
 
Telefone: ……………………………..……..…….Email: ………………………………………………………………….... 
 
Web page:………………………………………Contribuinte:………………………..N.º de Trabalhadores:…………….. 
 
Nome do Participante: ………………………………………..Função:.……………………………………......................... 
 
Telemóvel:……………………………..……..…….Email:………………………………………………………………....... 
 
Principais Produtos de exportação:………………………………………………………………………………………….. 
 

Tipo de Stand                                   Viagem                    

  Área 9 m2               ⎕                       Sim_______ Não_______ 

  Área 12 m2             ⎕                       Alojamento 

  Área 15 m2             ⎕                       Sim_______ Não_______ 

  Área 18 m2             ⎕                       Transporte de amostras 

  Área 21 m2             ⎕                       Sim_______ Não_______ 

                      Área 27 m2             ⎕             

            

A comparticipação é válida para 1 participante por empresa e incidirá sobre: 

 
- Viagem para 1 pessoa por empresa 

- Alojamento em Paris para 1 pessoa por empresa 

- Aluguer de espaço / construção do stand / design  

- Convites   

- Transporte de amostras para a feira 

 

Preencher e devolver à ANEME, ao cuidado de Rui Santos para o e-mail: rui.santos@aneme.pt  

 

Local e Data                                                                                                                                         Assinatura e carimbo da empresa 

 
 
Política de Privacidade 

Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site. 
 
Consentimento para tratamento de dados pessoais  

Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento. 
  

Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação institucional 
da ANEME. 
 

                                                          


