
 

 

FILDA 2016 
INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. DADOS DA FEIRA 

Data: de 15 a 20 de novembro de 2016. 
Local: Estrada de Catete, Km 12, Luanda – ANGOLA 
Site: http://www.fil-angola.co.ao/pt/ 
Horário de funcionamento:  19 a 22/7: 14h às 21h  
                                                   23/7: 12h às 18h 

24/7: 12h às 20h 
 

Programação: 
 

Dia 14 de novembro, segunda-feira 

- Disponibilização dos materiais (folders/produtos) nos mostruários.  

Dia 15 a 20 de novembro, terça-feira a domingo 

- Abertura (15h) 
- Realização da Feira. 

A partir de 21 de novembro, segunda-feira 

- Retorno ao Brasil. 

 

2. ESPAÇO DA FEIRA 

 

A Feira é multissetorial, mas existem oportunidades identificadas pela Apex-Brasil para exportações de 
produtos brasileiros para Angola sobretudo para os setores de alimentos e bebidas, máquinas e 
equipamentos e casa e construção. 
 
O Pavilhão Brasileiro terá 70 m² de espaço institucional para acomodação de 10 empresas brasileiras 
participantes. A Apex-Brasil disponibilizará lounge para recepção, 1 sala de reunião para uso coletivo e 1 
mesa de atendimento com espaço/mostruário para produtos/folders para cada empresa participante. 
 
 

3. INSCRIÇÃO 

 

Todas as empresas que preencherem a manifestação de interesse até o prazo estipulado no convite 
serão analisadas e receberão uma pontuação de acordo com a metodologia estipulada pela Apex-Brasil, 
conforme critérios estabelecidos no item abaixo.  
 
Caso existam empresas com nome fantasia distintos ou que representem marcas diferentes, porém 
com mesmo CNPJ, considerar-se-á apenas a empresas que realizar a inscrição primeiro.    

 

http://Site:%20www.sialparis.com


 

 

4. CRITÉRIOS PARTICIPAÇÃO: 

 

 Da aprovação  

 
O ranqueamento será realizado considerando o segmento de cada empresa e a opção selecionada no 
ato da inscrição. Serão classificadas todas as empresas que cumprirem os itens pontuados como 
classificatório e APROVADAS somente aquelas que obtiverem maior pontuação considerando o número 
disponível para o espaço institucional.   
 
Empresas classificadas, porém, não selecionadas, ficarão em lista de espera, tendo sua convocação 
condicionada a alguma desistência. 
 
Todas empresas aprovadas serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil através do e-mail 
cadastrado na manifestação de interesse.  

Somente após a convocação de todas as empresas classificadas, serão ranqueadas as empresas inscritas 
de forma intempestiva, caso exista.  

 

 Classificação de Empresas 

 

Critério   Pontuação  

Oferta de produtos 
compatíveis 
 ao projeto   

Compatível: 0 

Não compatível: DESCLASSIFICATÓRIO  

Faixa de Exportação em 2015 
(Faturamento em USD) Total - 

Mundo 

Pontuação por faixa 

Faixa 0 (Sem exportação): 0 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 0,25 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil):  0,50 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 0,75 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 milhão): 1 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 milhões): 1,25 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 milhões): 1,50 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 milhões): 1,75 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 milhões): 2 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 milhões): 2,25 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 500 milhões): 2,50 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 bilhão): 2,75 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 3 

Faixa de Exportação em 2015 Pontuação por faixa 



 

 

(Faturamento em USD) 
Mercado AFRICANO 

Faixa 0 (Sem exportação): 0 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 0,25 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil):  0,50 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 0,75 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 milhão): 1 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 milhões): 1,25 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 milhões): 1,50 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 milhões): 1,75 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 milhões): 2 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 milhões): 2,25 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 500 milhões): 2,50 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 bilhão): 2,75 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 3 

 
 

Faixa de Exportação em 2015 
(Faturamento em USD) 

Mercado ANGOLA 

Pontuação por faixa 

Faixa 0 (Sem exportação): 0 

Faixa 1 (Até USD 10 mil): 0,10 

Faixa 2 (Entre USD 10 mil e USD 100 mil):  0,20 

Faixa 3 (Entre USD 100 mil e USD 500 mil): 0,30 

Faixa 4 (Entre USD 500 mil e USD 1 milhão): 0,40 

Faixa 5 (Entre USD 1 milhão e USD 5 milhões): 0,50 

Faixa 6 (Entre USD 5 milhões e USD 10 milhões): 0,60 

Faixa 7 (Entre USD 10 milhões e USD 20 milhões): 0,70 

Faixa 8 (Entre USD 20 milhões e USD 50 milhões): 0,80 

Faixa 9 (Entre USD 50 milhões e USD 100 milhões): 0,90 

Faixa 10 (Entre USD 100 milhões e USD 500 milhões): 1 

Faixa 11 (Entre USD 500 milhões e USD 1 bilhão): 1,10 

Faixa 12 (Acima de USD 1 bilhão): 1,20 

1.A nota final de cada empresa será composta pelo somatório das notas atribuídas a cada item.  

 
2.Ressalta-se que considerar-se-á como fonte para verificação da faixa de exportação de cada empresa 
o ano de 2015, única e exclusivamente, o sistema de Bussiness Inteligence utilizado internamente pela 
Apex-Brasil. 

 

 Do desempate 

Nos casos em que existir mais de uma empresa que tenha alcançado a mesma pontuação total e que 
estejam concorrendo pela mesma posição no mesmo pavilhão, serão considerados os seguintes critérios 
para desempate: 



 

 

1º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa de exportação 
Total MUNDO em 2015;   

2º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa de exportação 
Mercado ÁFRICA em 2015;   

3º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa de exportação 
Mercado ANGOLA em 2015;   

 

5. DA CONFIRMAÇÃO 

 

Ao término do processo de participação, a Apex-Brasil comunicará formalmente a cada empresa 
aprovada pelo e-mail cadastrado na manifestação de interesse, solicitando assinatura e aceite dos 
seguintes documentos:  

 FORMULÁRIO DE ADESÃO  

 TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM FEIRA 

Cada empresa aprovada deverá encaminhar por meio de um e-mail corporativo cópia digitalizada dos 
documentos, assinados pelo representante legal da empresa dentro do prazo estipulado, os quais serão 
analisados pela Apex-Brasil. 

Mediante conformidade dos documentos encaminhados até o prazo solicitado, a empresa estará 
oficialmente confirmada para participar da FILDA 2016. 

 

6. CUSTOS 

 

A Apex-Brasil não realizará cobrança financeira de taxa de adesão das empresas aprovadas para 
participarem da Feira e do Pavilhão Brasileiro. 

 

 Custos de viagem 

 

Despesas com passagens, hospedagem, alimentação, transporte e despesas com eventual envio de 
amostra e o pagamento de taxas/impostos são de responsabilidade do participante.  
 
Obs: A Apex-Brasil não realiza cotações de voo junto às agências de viagem, sendo de responsabilidade 
do participante o levantamento de tais custos. 

 

7. VISTO 

 

É obrigatória a obtenção e apresentação do visto, sendo as despesas oriundas deste processo de 
responsabilidade da empresa participante.   



 

 

 
o Atenção: iniciar o processo de visto assim que receber esse informativo. Recomendamos dar 

entrada no processo no Consulado de Angola no Rio de Janeiro ou na Embaixada de Angola 
em Brasília.   

o Tipo de Visto: Ordinário – válido por 30 dias.  
o Necessário preenchimento do formulário de solicitação através do site da Embaixada 

http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&i
d=79&Itemid=72 

o Demais informações: http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php 
o É obrigatório apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, 

que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 
 

A fim de facilitar o processo de solicitação do documento, a Apex-Brasil se dispõe a providenciar uma 
carta informando que sua empresa irá à FILDA. Para tanto, é preciso informar os seguintes dados: 

 
Nome completo / Número do passaporte / Validade do passaporte: 

 
Para mais informações, seguem os contatos da Embaixada da Angola em Brasília: 

 
Embaixada da Angola – Contato 
SHIS - QL 6 - Conjunto 5 - Casa 1 
CEP 71620-055 - Brasília - DF - Brasil 
Tel. (61) 3248-4489 / 3248-2999 - Fax: 3248-1567 
E-mail: embaixada.brasil@mirex.gov. ao  
Site: embaixada.brasil@mirex.gov.ao 

 
 

Mais informações: 
Apex-Brasil - Relacionamento com Clientes 

61-3426-0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br 

http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=72
http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=72
http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php
mailto:embaixada.brasil@mirex.gov.%20ao
mailto:embaixada.brasil@mirex.gov.ao
mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br

