
 A PARTICIPAÇÃO INCLUI:PRAZO 

04 de março de 2021
InovCluster – Cluster Agro Industrial do Centro

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

> Criação de micro sítios (stand);
> B2B Meetings;
> Networking;
> Workshops;
> Envio de amostras para os importadores interessados;
> Promoção internacional de produtos por Opinion Makers internacionais;
> Biblioteca com documentação de interesse às empresas nacionais.

- Cheque à ordem de InovCluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro
- Transferência bancária: NIB - 0035 0222 00085443830 28 (CGD).

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.

Notas importantes:

1) A liquidação do montante 50€ ou 100€ + IVA, será realizada em uma fase: 
quantia de 100% impreterivelmente até ao dia 09 de abril. Após formalização da 
inscrição, caso haja a desistência a empresa terá de suportar a totalidade dos custos previstos.

2) O pagamento da inscrição poderá ser efetuado da seguinte forma:

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO

Associado da Inovcluster:  50€ + IVA (valor à taxa legal em vigor)

Não Associado da Inovcluster: 100€ + IVA (valor à taxa legal em vigor)

 PAGAMENTO:

> A inscrição apenas se considera efetuada após a entrega da ficha de inscrição devidamente
preenchida.
> 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 resultem de incumprimento, mora ou cumprimento defeituoso que
não lhe sejam imputáveis, a título de dolo ou culpa grave.
> A Inovcluster reserva o direito de cancelar a inscrição no caso de incumprimento do plano de
pagamento.




