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Visita Empresarial à Feira SUBCONTRATACIÓN 2019 – Bilbau - Espanha
4 a 6 de junho de 2019

A ANEME está a organizar uma Visita Empresarial à Feira SUBCONTRATACIÓN 2019 a decorrer
na cidade de Bilbau, no período de 4 a 6 de junho de 2019.

A Feira SUBCONTRATACIÓN, é a única feira industrial de Espanha dedicada à subcontratação de
pequenas e médias empresas, 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, ADDIT3D e BEDIGITAL.
A Feira para além dos contactos empresarias com expositores e visitantes, proporciona ainda um
conjunto de iniciativas paralelas de interesse para a classe empresarial.
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 respetivos incentivos.
Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido de
50% (40% para a NUT Lisboa) das despesas elegíveis (Voo e Alojamento).
Para integrarem esta ação, as empresas deverão preencher a Ficha de Inscrição, em anexo,
enviando-a para a ANEME, até ao próximo dia 15 de maio, (rui.santos@aneme.pt ou fax
217150403).

Estamos disponíveis para todos os esclarecimentos adicionais e aguardamos a vossa participação.
DAACA

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO
A data prevista para a realização da Visita Empresarial à SUBCONTRATACIÓN 2019 é de 4 a 6 de
junho de 2019.
2. INSCRIÇÕES
2.1
.

A fim de serem assegurados atempadamente todos os contactos, as inscrições devem dar
entrada na ANEME até ao próximo dia 15 de maio 2019, mediante o preenchimento e
devolução da Ficha de Participação em Anexo;

2.2
.

As inscrições serão consideradas por ordem de entrada na ANEME.

2.3
.

O custo de participação será de 570,00 euros acrescidos de IVA. (os preços poderão
sofrer ligeiras alterações devido ao timing da marcação das viagens).

2.4
.

AS INSCRIÇÕES SÃO CONSIDERADAS EFETIVAS AQUANDO DA RECEÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO,
ACOMPANHADA de cheque, emitido à ordem da ANEME ou de prova de transferência
bancária (IBAN PT50 0035 0809 0000 247623074 - CGD).

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO
3.1
.

Atendendo ao facto da Missão Empresarial ser objeto de candidatura ao Portugal 2020, a
empresa participante deverá cumprir as condições de elegibilidade constantes do
Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro e do Aviso para Apresentação de Candidaturas
Nº1/2014, destacando-se:
Encontrar-se legalmente constituída;
Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade (licenciamento
Industrial);
Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às
entidades pagadoras dos incentivos;
Cumprir critério de PME (deter certificado de registo no site do IAPMEI);
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, designadamente apresentar
uma situação liquida positiva

3.2
.

Caso a empresa não cumpra os requisitos exigidos no ponto anterior, poderá sempre
integrar a delegação empresarial não beneficiando do subsídio previsto.

3.3
.

O apoio será concedido apenas a um representante por empresa.

4. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCLUI
Serviços de Apoio à Internacionalização:
Visita à SUBCONTRATACIÓN 2019 e participação nas várias atividades que decorrerão
no âmbito da feira.
Encontros com entidades e organismos locais, caso se justifique;
Acompanhamento personalizado e apoio técnico;
Serviços de Apoio Logístico:
Partida a 4 de junho e regresso a 6 de junho;
Passagem aérea em classe turística Lisboa/Madrid/ Lisboa ou Porto/Madrid/Porto
Alojamento no Hotel Barceló Bilbao Nervión 4*, na cidade de Bilbau, em regime APA;
Entrada na Feira;
Seguro de viagem;
Assistência nos aeroportos de Lisboa e de Bilbau
5. A O PAGAMENTO NÃO INCLUI
Refeições;
Outras despesas de carácter pessoal.
6. CANCELAMENTO E ADIAMENTO DA MISSÃO POR PARTE DA ANEME

A ANEME reserva-se o direito de proceder a alterações nas datas ou cancelamento da
missão com aviso prévio de 15 dias, devolvendo a importância paga em caso de
cancelamento. (os preços poderão sofrer ligeiras alterações devido ao timing da marcação
das viagens).
7. DESISTÊNCIAS E REEMBOLSOS

Desistências: só serão consideradas desistências se a sua comunicação se processar por
escrito.
Reembolsos: - Só haverá lugar a reembolso total ou parcial caso o mesmo seja aceite pela
respetiva Agência de Viagens.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Visita Empresarial à SUBCONTRATACIÓN 2019
4 a 6 de junho de 2019
Nome da empresa __________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________
Telf. ___________________ Fax ____________________ Email _____________________

Nome e cargo da pessoa que integrará a Visita:
__________________________________________________________________________________
Telef. Móvel _________________

Email ________________________

Data _____/______/19
________________________________________
Assinatura

