
 

 

FEIRA SIAM NO MARROCOS E FEIRA SIAM NO MARROCOS E FEIRA SIAM NO MARROCOS E FEIRA SIAM NO MARROCOS E MISSÃO MISSÃO MISSÃO MISSÃO EMPRESARIAL NORTE DA ÁFRICA, EGITO E ARGÉLIAEMPRESARIAL NORTE DA ÁFRICA, EGITO E ARGÉLIAEMPRESARIAL NORTE DA ÁFRICA, EGITO E ARGÉLIAEMPRESARIAL NORTE DA ÁFRICA, EGITO E ARGÉLIA    
INFORMAÇÕES GERAIS E PROGRAMAÇÃO 

 

    

1 1 1 1 ----    RESPONSABILIDADES DA EMPRESA PARTICIPANTERESPONSABILIDADES DA EMPRESA PARTICIPANTERESPONSABILIDADES DA EMPRESA PARTICIPANTERESPONSABILIDADES DA EMPRESA PARTICIPANTE    

 

• Assinar Formulário de Adesão após aprovação por parte da equipe gestora da Apex-Brasil. 

• Providenciar passagens aéreas, hospedageme  custos para alimentação e transportes e vistos de 
entrada. 

• Zelar pela boa apresentação de sua estação de trabalho durante a Rodada de Negócios e a 
Feira, responsabilizando-se por eventuais danos causados ao local, às estruturas ou a quaisquer 
instalações; 

• Participar das reuniões previamente agendadas para as Rodadas de Negócios entre os 
empresários brasileiros e os compradores locais; 

• Não se ausentar de sua estação de trabalho sem aviso prévio à coordenação da Apex-Brasil; 

• Permanecer em sua estação de trabalho mesmo que não haja agendamento, uma vez que 
contatos espontâneos podem surgir; e 

• Preencher e entregar os formulários de avaliação fornecidos pela Apex-Brasil. 

    

2 2 2 2 ----    CUSTOS DE PARTICIPAÇÃOCUSTOS DE PARTICIPAÇÃOCUSTOS DE PARTICIPAÇÃOCUSTOS DE PARTICIPAÇÃO    

    

Despesas com passagens, hospedagem, alimentação, despesas com eventual envio de amostra e 
o pagamento de taxas/impostos são de responsabilidade do participante.  

Haverá uma taxa única a ser cobrada às empresas aderentes, independente de quantas etapas 
participem (feira e/ou missão empresarial), de acordo com a faiax de exportação da empresa: 

 

GrupoGrupoGrupoGrupo    
Tipo de Empresa (Por Faixa de Exportação Tipo de Empresa (Por Faixa de Exportação Tipo de Empresa (Por Faixa de Exportação Tipo de Empresa (Por Faixa de Exportação ––––    

base 2016)base 2016)base 2016)base 2016)    Valor da participação financeiraValor da participação financeiraValor da participação financeiraValor da participação financeira    

1 Acima de USD 100 milhões  USD 850,00 

2 de USD 5 milhões a USD 100 milhões USD 700,00 

3 Até USD 5 milhões  USD 550,00 

4 Não Exportadora USD 200,00 

    

3 3 3 3 ––––    VISTOSVISTOSVISTOSVISTOS    CONSULARESCONSULARESCONSULARESCONSULARES    

    

MarrocosMarrocosMarrocosMarrocos    

Brasileiros não precisam de visto para entrada no Marrocos, desde que seu período de permanência 
no país não ultrapasse 90 dias. 

 

Argélia e EgitoArgélia e EgitoArgélia e EgitoArgélia e Egito    

Brasileiros precisam de visto de entrada para esses dois países. A Apex-Brasil emitirá carta-declaração 
para auxiliar no processo de obtenção de vistos de entrada e o Ministério das Relações Exteriores emitirá Nota 
Verbal ás duas Embaixadas dos dois países no Brasil para substituir a necessidade de carta-convite.  



 

 

Todo o processo de obtenção e taxas relacionadas é de responsabilidade da empresa.  

 

VISTO EGITOVISTO EGITOVISTO EGITOVISTO EGITO    

 
A solicitação para o visto ao Egito deve ser feito á Embaixada do Egito em Brasília 

(embassy.brasilia@mfa.gov.eg / SEM – Avenida das Nações, Lote 12 – Brasília – DF / CEP 70800-914) ou no 

Consulado Geral do Egito no Rio de Janeiro (consuladodoegito@yahoo.com / Rua Muniz Barreto, 741 – 

Botafogo – RJ / CEP 22251-090). 

O custo para uma entrada é de R$170,00 (cento e setenta reais) e para múltiplas entradas R$230,00 

(duzentos e trinta reais). 

São 5 (cinco) dias úteis para a finalização do visto, porém caso solicitado pode-se retirar em 1 (um) 

dia para membros da delegação brasileira da Missão Apex-Brasil / MRE.  

 

VISTO VISTO VISTO VISTO ARGÉLIAARGÉLIAARGÉLIAARGÉLIA    

    

Formulário próprio, a ser enviado ás empresas confirmadas, deverá ser preenchido e remetido junto 

com demais documentação solicitada. Aguardar confirmação da Apex-Brasil de que a Nota Verbal Oficial do 

MRE já fora providenciada á Embaixada da Argélia. 

Dados de contato para início do processo de obtenção de visto consular argelino: 

Chafik Kellala - k.chafik@hotmail.com  
Primeiro Secretário 
Embaixada da Argélia no Brasil 
SHIS QI 09, Conj 13, Casa 01 
Tel : + (55) (61) 3248-1949 

                + (55) (61) 3248-4039 
 

Orientações: No Formulário marcar opção visto de negócios e para 90 dias (permite múltipla 

entrada). Importante saber a data exata de chegada no país. Após emissão do visto não será possível 

antecipar voo de entrada, salvo  

 

 

4 4 4 4 ----    RESPONSABILIDADES DA APEXRESPONSABILIDADES DA APEXRESPONSABILIDADES DA APEXRESPONSABILIDADES DA APEX----BRASILBRASILBRASILBRASIL    

    

A Apex-Brasil proverá infraestrutura adequada para participação das empresas brasileiras 
selecionadas, incluindo:  

• Pesquisa para identificação e seleção de potenciais compradores;  

• Ambiente de realização de negócios; e 

• Organização de seminários de negócios. 
 

A Apex-Brasil não se responsabiliza por eventuais extravios, desaparecimentos, furtos, roubos ou 
danos, de qualquer espécie e causa, ocasionados aos produtos e/ou a terceiros, nem por eventuais 
impedimentos impostos pelas autoridades locais e pelo teor e/ou pelo retorno do material publicitário 
da empresa ao final do evento. Os eventuais custos advindos dessas situações deverão ser arcados única 
e exclusivamente pelo participante, por sua conta e risco. 

    



 

 

5 5 5 5 ----    CRITÉROS DE SELEÇÃO DE EMPRESASCRITÉROS DE SELEÇÃO DE EMPRESASCRITÉROS DE SELEÇÃO DE EMPRESASCRITÉROS DE SELEÇÃO DE EMPRESAS    

    

Todas as empresas que preencherem a manifestação de interesse até o prazo estipulado estarão 
sujeitas ao processo de seleção da Apex-Brasil.  

Em virtude do número limitado de vagas, serão estabelecidos os seguintes critérios de classificação:  

• Pertencer aos setores prioritários: alimentos e bebidas, cadeia do agronegócio, máquinas e 
equipamentos e casa e construção. 

• Valor da faixa de Exportação em 2015 (faturamento em USD) total; 

• Valor da faixa de exportação em 2015 (faturamento em USD) para os mercados do projeto; 

• Participação em projetos apoiados pela Apex-Brasil; 

• Apresentação de website em língua estrangeira; 

• Apresentação de catálogo de produtos em língua estrangeira; e 

• Histórico de inadimplência nos projetos da Apex-Brasil. 

As empresas que forem APROVADASAPROVADASAPROVADASAPROVADAS serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil. Na oportunidade, 
serão solicitadas informações adicionais acerca do perfil da empresa e cada empresa assinará um 
FORMULÁRIO DE ADESÃO se comprometendo com a Apex-Brasil a participar da Missão. As empresas que não 
forem aprovadas serão também comunicadas.  

 

6 6 6 6 ––––    PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO    ****    

DataDataDataData    LocalLocalLocalLocal    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

Domingo, 16/04Domingo, 16/04Domingo, 16/04Domingo, 16/04    Brasil / Marrocos Saída do Brasil para Marrocos 

Segunda, 17/04Segunda, 17/04Segunda, 17/04Segunda, 17/04    Meknès, Marrocos Chegada da delegação em Meknès. 

Terça a QuintaTerça a QuintaTerça a QuintaTerça a Quinta----
feira, 18 a 20/04feira, 18 a 20/04feira, 18 a 20/04feira, 18 a 20/04    

Meknès, Marrocos Participação como expositores na Feira SIAM e Visitas técnicas. 

SextaSextaSextaSexta----feira 21/04feira 21/04feira 21/04feira 21/04    Marrocos / Egito Viagem para Egito 

Sábado, Sábado, Sábado, Sábado, 22/0422/0422/0422/04    Cairo, Egito 

9h00 – Visitas técnicas  

14h00 – Visitas técnicas 

*Setor de Alimentos bebidas irá visitar a feira FOOD AFRICA 

http://www.foodafrica-expo.com/  

Domingo, 23/04Domingo, 23/04Domingo, 23/04Domingo, 23/04    Cairo, Egito 

09h00 – 10h00: Abertura e Seminário de Negócios 

10h00- 18h00: Rodadas de Negócios 

19h00 - Coquetel em Embaixada Brasileira (a confirmar) 

Segunda 24/04Segunda 24/04Segunda 24/04Segunda 24/04    Egito / Argélia Deslocamento para Argel 

TerçaTerçaTerçaTerça----Feira 25/04Feira 25/04Feira 25/04Feira 25/04    Argel, Argélia 

09h00 – 10h00: Abertura e Seminário de Negócios 

10h00- 13h00: Rodadas de Negócios 

13h00 - 14h00: Almoço 

14h00 - 18h00: Cont. Rodada de Negócios 



 

 

19h00 - Coquetel em Embaixada Brasileira (a confirmar) 

QuartaQuartaQuartaQuarta----feira 26/04feira 26/04feira 26/04feira 26/04    Argélia / Brasil Visitas técnica em Argel e Retorno ao Brasil 

    

7 7 7 7 ––––    INDICAÇÃO DE VOOS OFICIAIS INDICAÇÃO DE VOOS OFICIAIS INDICAÇÃO DE VOOS OFICIAIS INDICAÇÃO DE VOOS OFICIAIS     

    

Após pesquisa de preçApós pesquisa de preçApós pesquisa de preçApós pesquisa de preços e de malha aérea que melhor atendesse as necessidades logísticas da missão, a os e de malha aérea que melhor atendesse as necessidades logísticas da missão, a os e de malha aérea que melhor atendesse as necessidades logísticas da missão, a os e de malha aérea que melhor atendesse as necessidades logísticas da missão, a 
equipe gestora do projeto da Apexequipe gestora do projeto da Apexequipe gestora do projeto da Apexequipe gestora do projeto da Apex----Brasil, indica os seguintes voos para os empresários a serem confirmados.Brasil, indica os seguintes voos para os empresários a serem confirmados.Brasil, indica os seguintes voos para os empresários a serem confirmados.Brasil, indica os seguintes voos para os empresários a serem confirmados.    

    

TRECHOS INTERTRECHOS INTERTRECHOS INTERTRECHOS INTER----CONTINENTAL (Brasil ao Norte da África CONTINENTAL (Brasil ao Norte da África CONTINENTAL (Brasil ao Norte da África CONTINENTAL (Brasil ao Norte da África ––––    Entrada porEntrada porEntrada porEntrada por    Marrocos e Saída por Argélia)Marrocos e Saída por Argélia)Marrocos e Saída por Argélia)Marrocos e Saída por Argélia)    

**Opções indicadas para empresas que farão todos os três países da missão. 
 
IDA  
AIR FRANCE - GRU/CDG- Voo AF 457 – 16/04 saída ás 15:15 

AIR FRANCE - CDG/CMN - Voo AF 1596 – chegada em Casablanca dia 17/04 ás 14:35. ** 

 

* Transporte de Casablanca para Méknes será oferecido saindo do Aeroporto de CMN ás 17h00 (e horário e 

local exato a ser reconfirmado com empresas participantes.) 

 

RETORNO 
AIR FRANCE - ALG/CDG - Voo AF 1755 – 26/04 ás 18:55 

AIR FRANCE - CDG/GRU- Voo AF 454 – chegando em SP às 06:20 de 27/04. 

    

TRECHOS REGIONAL INTERNO TRECHOS REGIONAL INTERNO TRECHOS REGIONAL INTERNO TRECHOS REGIONAL INTERNO     

MARROCOS – EGITO - 21/04 
EGYPT AIR – VOO 848 -  CMN/CAI (direto) saindo 13:20 chegada 19:20. 

    

EGITO – ARGÉLIA – 24/04 
CAI/ALG 14:30-17:40 - direto  

    

    8888----    HOTÉIS REFERENCIAISHOTÉIS REFERENCIAISHOTÉIS REFERENCIAISHOTÉIS REFERENCIAIS    e CENTRAISe CENTRAISe CENTRAISe CENTRAIS   

(para fins de cotação inicial. Os hotéis da equipe e dos eventos ainda serão confirmados junto aos 
participantes) 

Méknes – Menzeh Dalia, Riad malak 
Cairo – Intercontinental City Stars, Sonesta Hotel, Al Masah 
Argel – El Aurassi, El-Djazair (Saint Geroge) 

 

Mais informações:Mais informações:Mais informações:Mais informações:    
Apex-Brasil – Coordenação de Relacionamento com Clientes 
61-3426-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br  
missaonorteafrica2017@apexbrasil.com.br  


