
Prazo Limite de Inscrição

Programa Provisório

19 de abril - Partida de Lisboa/Porto 

20 a 23 abril - Alimentaria Barcelona

24 de abril - Partida de Barcelona

ALIMENTARIA BARCELONA
BARCELONA | Espanha

20 a 23 de Abril de 2020

Condições de Participação

    Esta proposta de participação é válida para um elemento por empresa, e inclui:

15 de novembro de 2019
InovCluster – 
Cluster Agro Industrial do Centro

T. 272 349 100
E. geral@inovcluster.pt

- Aluguer de espaço + stand e decoração (imagem comum de Portugal);

- Transporte de mercadorias. Condições específicas a definir de acordo com a
especificidade dos produtos a transportar;

- Gestão e apoio técnico prestado pela InovCluster;

- Envio de listagens de potenciais importadores/distribuidores em Espanha;

- Viagem de avião Lisboa – Barcelona – Lisboa;

- Alojamento de um representante por empresa;
Nota 1: Exclui refeições ou outras despesas de carácter pessoal, bem como quaisquer deslocações 
individuais.

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO

7 200€ + IVA
(valor à taxa legal em vigor)

Custo de participação * 

Empresas elegíveis 
(financiamento de até 50% 
de custos distribuíveis)

PAGAMENTO:

1) Montante: 7 200€ + IVA, cuja liquidação será realizada em duas fases: quantia
de 80% impreterivelmente até ao dia 10 de abril, restantes 20% a liquidar até ao
último dia da feira, 23 de abril. Após formalização da inscrição, caso haja lugar a
desistência, a empresa terá de suportar a totalidade dos custos previstos.

2) O pagamento da inscrição poderá ser efetuado da seguinte forma:
- Cheque à ordem de InovCluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro
- Transferência bancária: NIB - 0035 0222 00085443830 28 (CGD).

*Notas importantes:

- As empresas serão ressarcidas em conformidade com a legislação relativa aos incentivos de 45% após a
participação e 5% no término do projeto.

- O custo final estimado é previsional e refere-se apenas às empresas elegíveis para cofinanciamento no âmbito
deste Projeto, de acordo com os requisitos que constam das condições de participação nesta ação.

- Poderá haver a necessidade de se proceder ao ajustamento dos valores apresentados face a eventuais alterações
dos preços de transporte e alojamento considerados à data da apresentação deste documento.

- A viabilidade operacional desta ação e valores apresentados pressupõem a participação de um mínimo de 6
empresas. A InovCluster poderá cancelar esta ação ou apresentar nova proposta caso as condições acima descritas
não se verifiquem.

Nota 2 A InovCluster não será responsável por prejuízos que resultem de falhas ou deficiências 
dos serviços prestados por terceiros, de quaisquer eventos imprevisíveis e insuperáveis, alheios à sua 
vontade ou controle que a impeça, total ou parcialmente, definitivamente ou temporariamente de 
cumprir as obrigações emergentes do serviço e/ou que resultem de incumprimento, mora, ou 
cumprimento defeituoso que não lhe sejam imputáveis, a título de dolo ou culpa grave.

Solicita-se o envio de cópia do cheque ou de comprovativo de transferência bancária através 
do fax: 272.349.101 ou do email: geral@inovcluster.pt até à data referida nos pontos 
anteriores.
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