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16 A 19 DE FEVEREIRO 2018
Empresa/Entidade
Pessoa de Contacto
Sede Social
Código Postal

Localidade

Concelho

Distrito

Telefone

Telemóvel

CAE

NIF

Produtos/Serviços

E-mail

Marca(s)
Vendas Totais (2015)
Pré Projeto

Pós Projeto (2019 - valor estimado)

Vendas ao Exterior (2015)
Pré Projeto

Pós Projeto (2019 - valor estimado)

Autonomia Financeira
Dimensão da Empresa (micro, pme)

Objetivo Dominante:
Prospeção/entrada
Crescimento volume negócios
Consolidação de posição no mercado
Reposicionamento em segmentos de
maior valor acrescentado

Nº Postos de Trabalho
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ACORDO PRÉ-ADESÃO

O presente acordo visa definir os termos de participação na Participação na Feira Inhorgenta Munich que se realizará de 16 a
19 de fevereiro de 2018, promovida pela AORP – Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, no âmbito do projeto 560
Jewellery – Made (and designed) in Portugal 2016 - 2018, inserido no Sistema de Incentivos à Competitividade e Internacionalização de PME (SI Qualificação PME), na modalidade de Projeto Conjunto de Internacionalização, no âmbito do Aviso para
Apresentação de Candidaturas nº 21/SI/2016.
O Projeto pretende promover a presença das PME nos mercados internacionais, reforçando a sua competitividade e assegurando uma maior orientação do produto interno para a procura externa.
1. Custo de participação - 16 a 19 de fevereiro de 2018
Stand 6m² - Pavilhão B2
Participação feira - Valor total de investimento por empresa - 1.972€ + IVA (*)
Valor Líquido da Comparticipação do PORTUGAL 2020 - 986 € + IVA (*)
2. Condições de Participação
A participação válida por empresa/designer inclui:
. Espaço 6m2
. Comunicação 4 empresas
. Candeeiros
. Armário (1 por empresa)
. Transporte do mobiliário para o stand
. Decoração Paredes/Espaço
. Localização Privilegiada
Qualquer empresa pode participar mas só podem usufruir de comparticipação as empresas que cumpram os critérios de
elegibilidade ao abrigo do Portugal 2020.
3. Pagamento
50% do investimento total após a formalização da inscrição
50% antes da realização da feira (data a anunciar) *
Forma de Pagamento:
. Cheque à ordem de AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
. Transferência Bancária para: Banco: Millennium BCP
NIB: 003300000000010470188.
Solicitamos o envio do comprovativo de pagamento (transferência bancária) e documentação necessária para ramos.silvia@
aorp.pt até 1 de novembro de 2017.
*A configuração da participação das empresas (tamanho e tipologia de stand) poderá ser ajustada de acordo com a intenção
dos empresários. Para tal sugerimos o contacto direto com a AORP.
4. Elegibilidade
É necessário apresentar: situação liquida positiva e contabilidade organizada.
Lista de documentos necessários para validação da elegibilidade da empresa:
- Certidão de não dívida à SS
- Certidão de não dívida às Finanças
- Certificado PME
- IES 2016
- Acordo de pré adesão preenchido e assinado
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No presente Aviso são enquadráveis as empresas participantes nos projetos conjuntos cujas atividades incidam sobre:
32122 - Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria
46480 - Comércio por grosso de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia
47770 - Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos
especializados
DECLARAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO
A Empresa:
Representada por:
Na qualidade de:
Declara que está interessada em aderir ao projeto de internacionalização da AORP
NIF
Assinatura e carimbo:

Sede em:

Cód. Postal:
Data:

