
1 
 

 
 
MISSÃO À 

HOLANDA  
 

QUANDO  

6-9 novembro  
 
ONDE  

AMESTERDÃO  
 

 

 

 

      
 

 

  

  
   

 

PARA QUEM? 
 

Autarcas, Entidades Oficiais e 

Empresários Portugueses  

 
Ativos no campo de: 

 

✓ Tratamento e reutilização de 

água industriais e residual 

✓ Gestão de água (Integrated 

Aqua Solutions) 

✓ Captação, transporte e 

armazenamento 

✓ Controlo e automatização de 

processos 

✓ Combate à erosão litoral 

✓ Bombas e válvulas 

✓ Combate à escassez de água 

em zonas interiores 
✓ Dessalinização destinada à 

agricultura 
✓ Etc. 

 

PO SEUR Portugal 2020 

 
Portugal 2020 oferece 

oportunidades no domínio da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos. Na Aquatech poderá 

encontrar parceiros internacionais 

para realizar os seus projectos. 

 

PARTICIPE NA MISSÃO 

 
Preço: a partir de 1030€ + IVA * pp 

6-8 novembro 

 

Inscrições aceites até 

15 setembro 2019 
 

MAIS INFORMAÇÕES 
 

office@ccph.pt 

Tel: 213955580 

 
*ver condições 

     

https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/industrial-user-experience/
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/industrial-user-experience/
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/smart-water-networks/
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/smart-water-networks/
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/desalination-pavilion/
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/pavilions-programme/desalination-pavilion/
https://poseur.portugal2020.pt/
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  Plano de Viagem de 3 Dias ou mais 

 

Dia 

1 
Quarta-feira 6 novembro  

 Voo para Amesterdão (não incluído no preço) 

 

Destino: Hotel no Centro de Amesterdão 

WestCord Hotel***                     
   

Dia 

2 
Quinta-feira 7 novembro  

 

Visita à Delfland Water Board que compreende toda a 

Westland com as suas estufas e gere todos os problemas 

relacionados com água doce e salinização na área. A 

região fica abaixo do nível da água do mar e tem três 

tipos de defesas contra inundações.  

 

Visita a outras empresas técnicas na área de gestão, 

distribuição e tratamento de água potável e de 

tratamento e reutilização de águas industriais e/ou 

residuais (ETAR).    

 

Inclui almoço     Como chegar: Autocarro 

                                         reservado durante o dia 

 

  

 

 

 

 
Dia 

3 
Sexta-feira 8 novembro  

 

Visita a uma das mais importantes feiras internacionais 

Aquatech Amsterdam que apresenta os últimos 

desenvolvimentos no campo de tratamento, transporte e 

armazenamento de água, processos de controlo e 

automatização, entre outros.  

  Como chegar: Transferes por transporte reservado  

 

 

 

    QUEM QUISER FICAR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 

4/5 
 

Sábado 9 novembro ou Domingo 10 novembro 

Aproveite ainda o fim-de-semana em Amesterdão 

 

 Voo para Lisboa (não incluído no preço) 

 

 

https://westcordhotels.com/hotel/city-centre-hotel-amsterdam/?gclid=EAIaIQobChMIzdOX_7Ta4wIVRPhRCh05RQNgEAAYAyAAEgJOmvD_BwE
http://www.hostelvending.com.pt/sites/all/files/imagecache/lightbox/nfp-081445-150.jpg
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Preços por pessoa 

6-8 novembro 
2 noites 

6-9 novembro 
3 noites 

6-10 novembro 
4 noites 

Bom hotel 3 estrelas 

Centro Amesterdão 

1.030€ *+ IVA 
 

1.235€ *+ IVA 
 

1.485€ *+ IVA 

 

* Aos preços mencionados acresce a taxa de IVA legal em vigor. Os preços indicados poderão sofrer 

alterações a partir do dia 15 de setembro, data limite para as inscrições acima referidas. 

 

Estes preços estão garantidos para quem se inscrever e pagar 50% até ao dia 15 de setembro 2019. A 

partir desta data, prevê-se um aumento substancial das tarifas nos hotéis, pelo que os preços serão 

alterados de acordo com as novas tarifas e com as disponibilidades hoteleiras. 

  

 

Os preços referidos incluem: 

 

✓ Participação no programa de visitas às empresas e entidades importantes na área de 

captação, tratamento e distribuição de água potável e/ou tratamento e reciclagem de água 

residual na Holanda  

✓ Entrada na feira Aquatech  

✓ Estadia num hotel em quarto individual incluindo pequeno-almoço; (De momento dispomos de 

uma reserva provisória no West Cord Centro***) 

✓ Transporte de autocarro para as visitas, conforme referido no programa 

✓ Almoço no dia 7   

✓ Jantar no dia 8 de novembro      

✓ Acompanhamento por pessoal da Câmara do Comércio    

 

Não incluído: *  

 

✓ Voos 

✓ Seguros 

✓ Transferes Aeroporto – Hotel e/ou Hotel – Aeroporto 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Não perca esta oportunidade. Inscreva-se já aqui! 

https://westcordhotels.com/hotel/city-centre-hotel-amsterdam/?gclid=EAIaIQobChMIzdOX_7Ta4wIVRPhRCh05RQNgEAAYAyAAEgJOmvD_BwE
https://www.ccph.pt/events/visita-a-aquatech-em-amesterdao_145

