
Project co-financed 
by the European Regional 
Development Fund

INNOVATIVE CULTURAL 
AND CREATIVE CLUSTERS 
IN THE MED AREA

FICHA DE INCRIÇÃO

EUROPEAN CREATIVE INDUSTRIES 
NETWORKING AND MATCHMAKING EVENT

dia 13 de junho, Terrassa, Espanha

 

Solicita-se o preenchimento de todos os campos 
e envio da candidatura e respetivos anexos, 
até as 12:00 horas do dia 4 de maio para o correio 
eletrónico mimadeira@ualg.pt [Marisa Madeira].

Área de atividade

Design 

Arquitetura  
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Projeto ChIMERA – Innovative cultural 
and creative clusters in the MED area

Nome da empresa

Audiovisual  

Videojogos  

Música  

Media  

Património  

Editorial  

Lista de produtos produzidos pela empresa (no envio da candidatura via email, 
anexe por favor fotografias de alguns produtos) 

Descrição do nível de inovação e criatividade dos produtos produzidos pela empresa 
 (250 caracteres máximo) 

Qualidade dos produtos (certificados, referências, etc.) 
(250 caracteres máximo) 



Nome do representante legal da empresa

Número de contribuinte

Morada

Cidade

Telefone

Website

Página de Facebook

Código-postal

E-mail

Nível de Inglês da pessoa a representar a empresa no evento ChIMERA (Terrassa, 13 de junho) 
segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR):

A: Utilizador Elementar 

B: Utilizador Independente

C: Utilizador Proficiente

A1 Nível de iniciação

A2 Nível elementar 

B1 Nível limiar ou intermédio

B2 Nível vantagem ou pós-intermédio

C1 Nível de autonomia ou avançado

C2 Nível de mestria ou proficiente

Solicita-se o preenchimento de todos os campos 
e envio da candidatura e respetivos anexos, 
até as 12:00 horas do dia 4 de maio para o correio 
eletrónico mimadeira@ualg.pt [Marisa Madeira].

Agradecemos a sua colaboração!

Recurso ao comércio regional, nacional e externo da empresa (atuação no mercado, clientes, 
vias de comunicação e promoção dos produtos, etc.) 

 (250 caracteres máximo) 
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