
 

 

Caros Empreendedores,  

A participação no Curso Intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial 

implica a aceitação e a participação integral em todas as atividades agendadas, conforme o 

programa que anexamos a esta informação. 

Por se tratar de um grupo superior a 85 pessoas (formado por alunos, docentes, jurados e 

elementos da organização) os horários deverão ser criteriosamente cumpridos, sendo 

que os alunos selecionados deverão ter em atenção as seguintes indicações: 

 A contagem dos alunos e entrega de materiais será realizada às 07H45, no dia 21 de 

março de 2016, na porta principal do Madeira Tecnopolo. Ninguém poderá entrar no 

autocarro sem ter recebido os materiais.  

 A deslocação para o Hotel Vila Galé será efetuada em autocarro privado, sendo interdita 

a deslocação em veículo particular. 

 A estadia no Hotel é obrigatória, impossibilitando a participação no curso de alunos que 

necessitem de se ausentar no período compreendido entre 21 e 23 de março de 2016.  

 Todos os alunos que na ficha de inscrição assinalaram disponibilidade para levar um 

computador portátil deverão trazê-lo e utilizá-lo ao longo do curso. Solicitamos que 

carreguem as respetivas baterias no dia anterior para que o carregamento de baterias 

não seja efetuado em todos os portáteis simultaneamente. 

 O Centro de Empresas e Inovação da Madeira (CEIM) irá realizar um seguro, para todos 

os estudantes envolvidos no curso, que terá como período de abrangência o período 

previsto para saída e chegada ao Madeira Tecnopolo. 

 De forma a garantir o compromisso de participação dos alunos selecionados, será exigida 

uma caução de 20€. Esta caução deverá ser entregue nos escritórios do CEIM após a 

divulgação dos resultados e será devolvida após a conclusão do curso. A data limite para 

a entrega da caução é até 10 de março, às 17h00. 

 A impossibilidade de participação por razões de última hora ou a não-aceitação das 

indicações acima descritas deverão ser comunicadas urgentemente para 

info@rs4e.com, T.291723000 ou T.961843083, para que seja possível incluir outros 

participantes (pela ordem da lista de seleção). 

 
 
 


