
II Convenção Internacional de Qualidade

De 30 de Setembro a 03 de Outubro

“A qualidade de bens e serviços, 
premissa do comércio, garantia do cidadão”

CALIHABANA 2019

Agência de Viagens

Palácio de Convenções
Havana - CUBA



Convocatória

O Escritório Nacional de Normalização do Ministério das Ciências, Tecnologias
e Meio Ambiente, convocam para a II Convenção Internacional de Qualidade
“CALIHABANA 2019” a decorrer na cidade de Havana de 30 de Setembro a 3
de Outubro de 2019, no Palácio de Convenções de Havana. A II Convenção
Internacional de Qualidade “CALIHABANA 2019” contribuirá para actualizar
conhecimentos de temas de alto impacto para o desenvolvimento técnico e
económico, que favorecem o intercâmbio, a promoção e a divulgação de
resultados dos participantes nos temas ligados à qualidade.

Principais Temáticas

Eventos integrados à convenção:

X Simpósio Internacional de Qualidade.
II Simpósio Internacional de Normalização, acreditação e avaliação da 
conformidade.
II Simpósio Internacional de qualidade e inocuidade dos alimentos.
I Simpósio “Qualidade dos Serviços”.

Mesas redondas sobre:

Inovação e Qualidade: Desenvolvimento de projetos e obras construtivas;
Uso das TICs na Normalização e sobre Educação e formação; assim como das
Oficinas: A qualidade no sector da biotecnologia e outro de Normativas e
Regulamentos.

Idiomas oficiais: espanhol e inglês

Saúde e Biotecnologia
Alimentos
Energia
TICs

O programa Científico decorrerá mediante cursos pré-convenção,
conferências magistrais, mesas redondas, oficinas e apresentação de
palestras.

Planeta Estável – Agência de Viagens Lda
NIPC: 515377503 

RNAVT 8399

Comércio
Turismo
Construção
Educação e formação
Transporte



Inclui:

 Bilhete aéreo de ida e volta em voo regular da Air Europa 
(Lisboa/Madrid/Havana/Madrid/Lisboa).

 Transfer coletivo chegada desde o aeroporto de Havana/hotel.
 07 noites de alojamento com pequeno-almoço no Hotel Palco(4*).
 Transfer coletivo de saída desde o Hotel Palco/Aeroporto de Havana.
 Seguro de viagem.

Não Inclui:

 Inscrição no Evento
 Visto de entrada em Cuba - 28€ (obrigatório passaporte com validade de 6 

meses na data da viagem).
 Qualquer serviço que não esteja devida e/ou pormenorizadamente 

detalhado e/ ou anunciado neste programa.

Este programa está sujeito a disponibilidade na altura da reserva

Preços em euros por pessoa 

Quarto duplo Quarto individual

1132€ 1207€

Programa turístico
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910 39 38 35

reservas@planetaestavel.pt
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