CIRCULAR
Provas Anuais de Vinhos Portugueses nos

Estados Unidos

Domingo, 15.10.2006 em Miami, Biltmore Hotel
Terça-feira, 17.10.2006 em Chicago, Swissôtel
Quinta-feira, 19.10.2006 em Nova Iorque, The Puck Building
Programa:
14.30 – 15.30 Seminário para o trade sobre as regiões vitivinícolas e as castas portuguesas
14.30 – 20:00 Prova de vinhos para o trade e jornalistas
18:00 – 20:00 Abertura para membros de wine clubs
Grupo alvo: trade, imprensa, líderes de opinião e membros de Clubes de vinhos locais

Inscrições para Agentes Económicos até: 14 de Julho 2006
A parceria VINIPORTUGAL / ICEP organiza em Outubro, 3 Provas Anuais de Vinhos Portugueses nos
Estados Unidos – Miami, Chicago e Nova Iorque.

1) Critérios de admissibilidade:
Como tem sido feito no passado, foram procurados locais para as provas com espaço suficiente
para admitir todos os participantes. Na eventualidade de ser necessário limitar o número de
participantes, será dada prioridade aos Agentes Económicos que já têm os seus vinhos em
distribuição no mercado. Lembramos que este projecto PRIME é para vinhos de “mesa” e a ele
aderiu o Vinho da Madeira. Vinhos do Porto são exclusivamente promovidos pelo IVDP.
Outros critérios de admissibilidade:
• O histórico da participação em provas nos Estados Unidos valorizará a candidatura
• A participação nos workshops 2005/2006 da Parceria valorizará a candidatura
• Fluência em inglês
• Comprometimento prévio a responder ao inquérito de avaliação das acções
• Situação legal e contributiva regularizada face às autoridades competentes

2) Informações práticas:
•

Os custos por Agente Económico serão de € 400 por mesa, por prova (Miami, Chicago e Nova
Iorque). Neste valor estão calculados os custos da mesa individual para cada empresa, o
transporte dos vinhos para cada um dos locais de prova, bem como o catering, copos, aluguer de
salas e outros. Os Agentes Económicos serão posteriormente subsidiados da forma habitual no
âmbito do programa PRIME.
• Cada empresa poderá apresentar até um máximo de 8 referências por evento.
• O não preenchimento completo da ficha de inscrição implica o cancelamento da candidatura.
• O Agente Económico deverá estar presente, ele próprio, ou através do seu agente ou ambos.
• As empresas são listadas por ordem alfabética no catálogo e as mesas atribuídas por essa
mesma ordem no local de prova. Será possível agregar agrupamentos oficiais de empresas, e
colocar empresas no local de prova em mesas contíguas desde que esse interesse seja
expresso no momento da inscrição.
Para mais informações, contactar: Dora Simões ou Ana Sofia de Oliveira através do nº 261 339 950
ou fax 261 339 955 ou e-mails: Dora.simoes@viniportugal.pt ou Ana.sofia.oliveira@viniportugal.pt
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•
•

A hora de chegada dos representantes das empresas portuguesas é, pelo menos, uma hora e
meia antes do início do evento (às 13h).
Moradas dos hotéis:
1/ 15.10.2006 – The Biltmore Hotel - 1200 Anastasia Avenue Coral
Gables, FL 33134 / www.biltmorehotel.com
2/ 17.10.2006 – Swissôtel Chicago - 323 E. Wacker Dr.,
Chicago, IL. 60601 / www.chicago.swissotel.com
3/ 19.10.2006 – The Puck Building – 295 Lafayette Street
NYC, NY 10012 / www.puckbuilding.com

3) As etapas para participação:
- Etapa 1: até 14 de Julho de 2006, enviar, sem falta, a ficha de inscrição anexa (a ficha de
inscrição, encontra-se também no site da ViniPortugal para download: www.viniportugal.pt ver
secção: Actividades / Mercados Prioridade A / Estados Unidos).
- Etapa 2: até 14 de Julho de 2006, efectuar o pagamento via transferência
NIB – 0033.0000 4527 7716 746.05 ou cheque à ordem da VINIPORTUGAL.
Enviar por fax um comprovativo de pagamento até à data limite. (Sem esse comprovativo,
não aceitaremos inscrições).
- Etapa 3: obrigatoriamente até 04 de Setembro de 2005, entregar as caixas com vinhos (max.
8 referências por empresa,) fichas técnicas em inglês, e outra informação promocional (brochuras,
folhetos, etc) em separado

4) Envio de vinhos, material promocional e documentos de acompanhamento
Sem estas indicações e documentação, os vinhos não poderão sair de Portugal. Pede-se o
favor de nos avisar por fax ou e-mail de que a entrega foi feita no expedidor.
As caixas devem vir marcadas por fora com descrição do destino para cada caixa:
VINIPORTUGAL–MIAMI + NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE tal como comunicado à
ViniPortugal
VINIPORTUGAL–CHICAGO + NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE participante tal como
comunicado à ViniPortugal
VINIPORTUGAL–NYC + NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE tal como comunicado à
ViniPortugal
Documentos de acompanhamento dos vinhos para os Estados-Unidos:
- Produtores sem entreposto fiscal: DA + factura no nome do importador que for
comunicado pela transportadora + nº de FDA + Certificado de origem
- Produtores com entreposto fiscal: DAA + factura no nome do importador que for comunicado
pela transportadora + nº de FDA + Certificado de origem
Transportadora para entrega dos vinhos:
Porlogis-Trânsitos e Logística, Lda.
Rua da Telheira, 142 / 4455-561 Perafita - Matosinhos /Portugal
T:+351 229 984 320 / F: + 351 229 984 329
Efectuam-se recolhas. Contactar Porlogis - Margarida Vieira - E.mail:margaridavieira@porlogis.pt
/ Web:www.porlogis.pt
Para mais informações, contactar: Dora Simões ou Ana Sofia de Oliveira através do nº 261 339 950
ou fax 261 339 955 ou e-mails: Dora.simoes@viniportugal.pt ou Ana.sofia.oliveira@viniportugal.pt
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