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ASSUNTO: SUBCONTRATACIÓN 2017
Bilbau (Espanha) - 6 a 8 de Junho 2017

Exmos. Senhores,
No âmbito do programa Portugal 2020, está a ANEME a organizar mais uma vez a presença de
empresas portuguesas do sector metalúrgico e electromecânico, através de um “Stand Colectivo de
Portugal” na SUBCONTRATACIÓN 2017, que terá lugar em Bilbau, de 6 a 8 de Junho.
A SUBCONTRATACIÓN, Feria Internacional de Procesos y Equipos para la Fabricación, está
especialmente projectada e dirigida a PME’s, com fórmulas de participação adaptadas às suas
necessidades orçamentais, onde processos, maquinaria e equipamentos partilham um espaço com
uma visão ampla e completa de fabricação, desde os processos mais básicos em subcontratação
até as tecnologias mais avançadas.
Em paralelo irão também decorrer os salões FITMAQ; PUMPS & VALVES; MAINTENANCE
BILBAO; FERROFORMA e ADDIT3D.
Em anexo enviamos a ficha de inscrição e as respectivas condições de participação.
Chamamos a atenção de V.Exas. de que sendo esta participação financiada no âmbito do Portugal
2020, deverão ser observadas as condições constantes no seu regulamento, para que possam vir
a ser ressarcidos dos respectivos incentivos.
Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido de 50% (40%
para a NUT Lisboa) das despesas elegíveis: inscrição, Stand (espaço e decoração), viagem, alojamento
e transporte das amostras.
Na expectativa e a verificar-se o interesse de V.Exas. em integrar o “Stand de Portugal”,
agradecemos o preenchimento e devolução da ficha em anexo até ao próximo dia 15 de
Fevereiro, para a ANEME, ao cuidado de: Rui Santos - rui.santos@aneme.pt. ou para o fax
217150403

Departamento de Apoio às Actividades Comerciais e Associativas

SUBCONTRATACIÓN 2017
Bilbau
6 a 8 de Junho

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 – Stand (Modular – Proposta Feira)
Tipo de Stand
9 m2
12 m2

Preço (estimado)
1.500,00€
1.950,00€
Acresce iva à taxa em vigor

2 - Condições de Pagamento
Stand
Com a inscrição
Até 15 Fevereiro
9 m2
750,00€
750,00€
12 m2
975,00€
975,00€
Aos preços acresce a taxa do IVA à data em vigor.
3 - Viagem alojamento e Transporte de amostras
Quanto à viagem, alojamento e transporte das amostras, ficamos a aguardar as respectivas inscrições.
4 – Elegibilidade para apoio do Portugal 2020
Encontrar-se legalmente constituída;
Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade (licenciamento Industrial);
Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às entidades pagadoras dos incentivos;
Deter certificado de registo no site do IAPMEI;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada

___________________________________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DA EMPRESA: …………………………………….……………………………………………………
PARTICIPANTE: ……………………………………………………………………….
CONTACTO: Telefone…………………………….. Móvel…………………………..

TIPO DE STAND :

9 m2

12 m2

Viagem e alojamento SIM
Não
Transporte de amostras SIM
Não
___________________________________________________________________________________________
Por favor remeter a esta Associação para : rui.santos@aneme.pt ou Fax 217150403
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