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REGULAMENTO DO PROGRAMA 

1. SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO DA CDL PORTO ALEGRE, 1ª EDIÇÃO:  

1.1 O Programa de Inovação da CDL Porto Alegre, 1ª Edição, promovida pela CÂMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, inscrita sob o CNPJ nº 92.960.210/0001-40, estabelecida na 
Rua Senhor dos Passos, nº, 235, 1º andar, Centro Histórico, Porto Alegre – RS, doravante denominada CDL 
POA. 

1.2 A CDL POA definiu como parceira para esta 1ª edição do programa, a INNOVATION LAB 
CONSULTORIA E INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA doravante denominada Impulsionadora de 
negócios ANLAB, inscrita sob o CNPJ nº 31.997.757/0001-25, estabelecida na Av Ipiranga, 6681/ Ed 
97A 5o andar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que oferece soluções e serviços para impulsionar 
pessoas e negócios através da inovação, e atua juntamente com a GP VENTURES LTDA doravante 
denominada Aceleradora GROW+, inscrita sob o CNPJ nº 26.116.642/0001-44, estabelecida na Rua 
Germano Petersen Junior, nº 508 – sala 501, Porto Alegre/RS, classificada como aceleradora pelo 
trabalho de mentoria que desenvolve com os empreendedores durante os Programas de Aceleração 
em que participa e apoia. A Aceleradora GROW+ é considerada uma das aceleradoras de startup em 
estágio semente e pós-semente mais ativas no Brasil, com +100 startups no portfólio; 

1.3 O presente Programa de Inovação não está sujeito a autorização prévia do agente regulador, 
conforme Lei 5.768/71 e Decreto 70.951/72. Este Programa de Inovação não implica em qualquer 
tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de 
sorte, não envolvendo a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, e não estando, 
portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71 e Decreto nº 
70.951/72. 

1.4 O presente Programa é de conexão com startups, e ocorrerá inteiramente de forma virtual, 
onde serão selecionadas 3 (três) startups para formalização de contrato com a CDL POA e 
participação do Programa de Aceleração 10WeekLAB, de 10 semanas. 

1.5 É esperado, preferencialmente, que as startups estejam no estágio de desenvolvimento de 
produto, com pelo menos um MVP (Produto Mínimo Viável), ou prontas para apresentar suas 
soluções aos associados da CDL POA, portanto é esperado que as soluções sejam aplicadas ao 
varejo, e estejam de acordo com os pré-requisitos estabelecidos na cláusula 3. 

1.6 A premiação para as três startups vencedoras da 1ª edição do Programa de Inovação da CDL 
POA, será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o primeiro lugar, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
para o segundo lugar e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o terceiro lugar;  

1.7 O pagamento da premiação por parte da CDL POA será através de um cartão de crédito, com 
a possibilidade do saque ou transferência do valor financeiro. 

1.8 As atividades do Programa de Inovação da CDL POA ocorrerão em três fases, de acordo com 
o cronograma detalhado no item 4 abaixo, sendo a primeira fase composta pelas etapas i. Inscrição; 
ii. Seleção; e iii. Pitchday, a segunda fase com as etapas: iv. Bootcamp; e v. Demoday, e a terceira e 
última fase com as etapas de: vi. Formalização; e vii. Aceleração. 

1.9 As 3(três) startups vencedoras receberão uma premiação que está vinculada à entrega de uma 
demonstração da sua solução, no valor descrito na cláusula 1.6, e a critério exclusivo da CDL POA, 
será avaliada a possibilidade de firmar ou não contrato com cada startup vencedora em documento 
específico da CDL POA. 
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1.10 Além da premiação prevista no item 1.6, o Programa é uma excelente oportunidade para que 
as startups participantes ganhem visibilidade no ecossistema do varejo, contribuam com o 
propósito de renovar o varejo e suportem a retomada das atividades econômicas. A critério da CDL 
POA, as startups poderão, ainda, contar com: 

 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO: Todas as startups participantes do Programa de Inovação 
terão a possibilidade de fazer parte do portfólio da entidade e sua rede de parceiras, ou 
mesmo de realizar parceria de negócio e ser fornecedor da entidade e sua rede de parceiras. 

 CAPILARIDADE: A CDL POA, administradora do SCPC Porto Alegre, conta com mais de 3000 
empresas associadas, 128 entidades parceiras, impactando 207 municípios no RS, conectando 
indiretamente mais de 30.000 empresas.  

 DISTRIBUIÇÃO: Contamos com uma capacitada equipe comercial para apresentar as melhores 
soluções e produtos para as parceiras e empresas associadas à CDL POA. 

 CONEXÃO COM O VAREJO: Através de conteúdos exclusivos, eventos e ações de 
relacionamento, a CDL POA possui 6 décadas de conexão com varejistas de pequeno, médio 
e grande porte. Estar conectada com a inovação. A CDL POA é uma das fundadoras do Instituto 
Caldeira, ficando responsável pela vertical de varejo do ecossistema. 

 ESPAÇO FÍSICO: Possibilidade de ter espaço físico, por tempo determinado, para sua operação 
junto ao ecossistema da entidade. 

 EVENTOS: Possibilidade de participação em eventos da CDL POA (realizador ou apoiador). 

2. SOBRE AS INSCRIÇÕES E SUAS REGRAS 

2.1  As inscrições para o Programa de Inovação da CDL POA são voluntárias e gratuitas, sendo que 
serão realizadas entre os dias 18 de junho e 17 de julho de 2020, por qualquer startup estabelecida 
no território nacional, interessada em participar, conforme condições previstas neste Regulamento; 

2.2 As interessadas em participar do Programa deverão se inscrever através do site da CDL POA, no 
endereço: www.cdlpoa.com.br; 

2.3 Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer outra plataforma e nem fora do período 
informado; 

2.4 A CDL POA não se responsabiliza por eventual indisponibilidade ou instabilidade da plataforma, 
que impossibilite ou prejudique a inscrição dos interessados, bem como não se responsabiliza por 
falta de energia, casos fortuitos ou força maior; 

2.5 A inscrição para participação no Programa implica na aceitação de todas as regras e condições 
apresentadas neste regulamento; 

2.6 As startups participantes do programa se responsabilizam pela autenticidade das informações 
apresentadas no formulário de inscrição, e durante todo o processo de seleção, sendo que declaram 
que não infringem marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual; 

2.7 O período de inscrição poderá ser prorrogado, a critério exclusivo da CDL POA, sendo que 
comunicará previamente tal decisão na página oficial do Programa de Inovação.  

2.8. A análise técnica das soluções será feita com base nas informações submetidas eletronicamente 
pelas startups. 



PROGRAMA DE INOVAÇÃO DA CDL PORTO ALEGRE 
REINVENTANDO O VAREJO | TRANSFORMANDO NEGÓCIOS. 

Regulamento CDL.001/2020 
1ª. Edição do Programa de Inovação da CDL POA  |  3 

2.9. A Startup Participante deverá, desde a sua inscrição, cumprir integralmente todos os requisitos 
constantes no regulamento, contudo, inicialmente, não será necessária a comprovação, à CDLPOA, 
do atendimento a tais requisitos, bastando que a Participante apenas declare o atendimento. De 
qualquer forma, em qualquer etapa do programa, a CDL POA, notificará formalmente a startup para 
que esta apresente, no prazo máximo de 48h sob pena de desclassificação, a documentação 
comprobatória do seu atendimento aos requisitos constantes no regulamento.          

 

3. PRÉ-REQUISITOS  

3.1 O programa tem como objetivo buscar startups que auxiliem a CDL POA proporcionar para seus 
associados a melhora da experiência do consumidor e simplificar processos dos varejistas em geral. 

3.2 Estão elegíveis para inscrição no Programa apenas startups no estágio de desenvolvimento de 
produto (MVP) ou com produto pronto. 

3.3 As startups participantes devem, obrigatoriamente, ter CNPJ válido e ativo na Receita Federal 
a pelo menos 30 (trinta) dias anteriores a data da sua inscrição. 

3.4 Todos os empreendedores participantes do Programa e vinculados às startups inscritas, seja 
como sócios, funcionários ou parceiros, devem ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

3.5 As soluções apresentadas pelas startups inscritas devem estar vinculadas a pelo menos 1 (um) 
dos quatro principais direcionadores do Programa, listados abaixo:  

 CULTURA DIGITAL: Buscamos soluções digitais que preparem as pessoas para o novo varejo, 
fomentando a cultura digital, através de capacitações, consultorias, gamificação, ações de 
engajamento, entre outros. 

 EFICIÊNCIA OPERACIONAL: Buscamos soluções digitais que conectem todas as pontas de 
operações logísticas: desde o estoque até às vendas. 

  EXPERIÊNCIA DE COMPRA: Buscamos soluções digitais que contribuam para que o usuário 
obtenha uma experiência de compra personalizada, possibilitando a “customização em 
massa”, trazendo para o varejo as lojas do futuro, através de novos produtos, gamificação, 
entre outras tecnologias. 

 INTELIGÊNCIA DE DADOS: Buscamos soluções digitais para captura e análise de dados em cada 
etapa da jornada de compra (começando na criação do desejo de compra até a recompra), 
analisando e fazendo a gestão dos dados da experiência do usuário em todas as etapas de 
compra. 

3.6 Considerando que a CDL POA cumpre a Lei 12.846/2013(Lei Anticorrupção) e a Lei 13.709/2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a startup participante também deverá cumprir e 
colaborar com a CDL POA para que seja garantido o fiel cumprimento das disposições previstas na 
Lei 12.846/2013 e na Lei 13.709/2018, com suas alterações.  

3.7 A não participação da startup mesmo que virtualmente, conforme exigido em cada etapa do 
CRONOGRAMA, a qualquer uma das atividades previstas no cronograma resultará na 
desclassificação e exclusão da startup do programa, sem qualquer indenização ou ressarcimento 
para as partes, e sem possibilidade de reingresso; 

3.8 Considerando que o Programa de Inovação da CDL POA é um programa virtual, todos e 
quaisquer custos vinculados a participação nas atividades do programa, serão de exclusiva 
responsabilidade da startup participante. 
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3.9 É vedada a inscrição de startups que tenham no seu quadro de sócios, colaboradores, 
representantes legais e indicados pelas participantes, pessoas (físicas ou jurídicas) envolvidas na 
organização e execução deste programa, assim como funcionários (e empresas por eles investidas) 
da CDL POA ou das parceiras da CDL POA desta edição do Programa de Inovação. 

3.9.1. É vedada a participação, direta ou indiretamente durante o processo, de pessoas físicas 
menores de idade. 

4. CRONOGRAMA 

4.1 As inscrições para a 1ª. Edição do Programa de Inovação da CDL POA iniciam no dia 18 de junho 
de 2020, encerrando-se as 23:59h do dia 17 de julho de 2020. 

4.2 As atividades do Programa de Inovação da CDL POA ocorrerão em três fases, sendo a primeira 
e a segunda fase dedicadas ao funil de seleção, e a terceira fase para o Programa de Aceleração, de 
acordo com o infográfico abaixo: 

 

4.3. Todo o processo seletivo será realizado pela comissão organizadora do Programa de Inovação, 
conforme as seguintes fases: 

 Fase 1: Na primeira fase do Programa teremos a triagem inicial das startups, etapa em que a 
Comissão Organizadora avaliará as startups habilitadas para pré-selecionar até 20 (vinte) 
startups que participarão do Pitchday – evento online para apresentações de pitches, onde 
serão selecionadas  10 (dez) startups, consideradas finalistas do programa. 
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 Fase 2: Nesta segunda fase, as 10 (dez) startups finalistas do Programa farão uma imersão de 
duas semanas no Bootcamp online, para permitir que os empreendedores obtenham mais 
informações sobre as demandas e com isso possam adaptar e apresentar a sua solução de 
forma mais assertiva à CDL POA durante a triagem final, que acontece no Demoday - evento 
online para apresentações de pitches para a banca de avaliação, onde serão selecionadas as 
03 (três) melhores startups, consideradas vencedoras do programa e habilitadas para o 
Programa de Aceleração. 

 Fase 3: Fase final do Programa, onde as startups vencedoras do Programa passarão para a 
etapa de Formalização de contratos com a CDL POA e estarão aptas para participar do 
Programa de Aceleração 10WeekLAB – que envolve atividades online nas quatro dimensões: 
produto, mercado, finanças e pessoas, e terá a duração de 10 (dez) semanas. 

5. PITCHDAY 

5.1. Pitchday é o evento online no qual as 20 startups apresentarão suas soluções para a Banca de 
Avaliação da CDL POA, através da plataforma que será previamente informada aos participantes, 
onde cada startup irá dispor de 5 (cinco) minutos para apresentação da sua solução. 

5.2. A Banca de Avaliação será composta por membros do comitê da CDL POA e poderá contar com 
a participação de especialistas em inovação e no mercado do varejo. A banca terá até 10 (dez) 
minutos para realizar perguntas e comentários sobre cada apresentação e selecionará até 10 (dez) 
startups, consideradas finalistas e aptas para participar do Bootcamp. 

5.3. A decisão da banca sobre as startups finalistas do programa será comunicada ao final do 
Pitchday. 

6. BOOTCAMP 

6.1. Bootcamp é um workshop online de capacitação, no qual as 10 (dez) startups finalistas do 
Programa receberão mentorias e participarão de sessões gratuitas de capacitação e 
aconselhamento com o time de aceleração, organizado pela CDL POA, para a correta avaliação da 
startup, do empreendedor e da aplicabilidade da solução junto às temáticas levantadas pela CDL 
POA. 

6.2. As atividades do Bootcamp visam ainda, propiciar que os empreendedores obtenham mais 
informações sobre as demandas da CDL POA, e com isso possam adaptar e apresentar a sua solução 
de forma mais assertiva à CDL POA no Demoday; 

6.3. Eventualmente, algumas atividades presenciais e complementares podem vir a ser agendadas 
pela CDL POA, envolvendo visitas a lojistas, operações e estabelecimentos comerciais diversos. 
Embora estas atividades sejam consideradas não obrigatórias ou classificatórias aos 
empreendedores, são relevantes para o processo como um todo. 

7. DEMODAY  

7.1. Demoday é o evento online no qual as 10 startups finalistas do Programa apresentarão suas 
soluções para a Banca de Avaliação da CDL POA, através da plataforma que será previamente 
informada aos participantes, onde cada startup irá dispor de 5 (cinco) minutos para apresentação 
da sua solução e de um plano de ação com todas as informações de atividades e necessidades para 
entrega da demonstração à CDL POA. 
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7.2. A banca de avaliação será composta por membros do comitê da CDL POA e poderá contar com 
a participação de especialistas em inovação e no mercado do varejo. A banca terá até 10 (dez) 
minutos para realizar perguntas e comentários sobre cada apresentação e selecionará 03 (três) 
startups, consideradas vencedoras e aptas para participar da Formalização de contrato e do 
Programa de Aceleração; 

7.3. A decisão da comissão sobre as startups vencedoras do programa será comunicada ao final do 
Demoday. 

7.4. As 03 (três) startups vencedoras do Demoday serão premiadas após a entrega da  demonstração 
da sua solução, sendo que a continuidade no Programa também está vinculada a esta entrega à CDL 
POA, em datas a serem acordadas. 

8. FORMALIZAÇÃO 

8.1. Formalização é a atividade na qual as 03 (três) startups vencedoras do Programa poderão 
realizar contratos com a CDL POA, incluindo rodadas de conversa com os principais executivos da 
CDL POA a fim de avaliar as oportunidades de negócio e realizar a cocriação da proposta de trabalho, 
bem como dos principais entregáveis, formas de pagamento, responsabilidades e acordos 
contratuais, onde o programa terá início para a startup somente após a assinatura dos devidos 
contratos. 

8.2. A CDL POA poderá, de acordo com os seus exclusivos critérios, formalizar contratos de 
prestação de serviços com as startups, finalistas ou não, para que estas desenvolvam serviços para 
associadas à CDL POA. Entretanto, não há qualquer obrigatoriedade da CDL POA nesta contratação. 

8.3. A CDL POA tem o direito de desclassificar a participação da startup finalista durante a etapa de 
aceleração, em caso de não aderência da solução aos objetivos propostos, ou disfunção entre a 
proposta da solução e sua aplicabilidade no ambiente CDL POA, sem pagamento a qualquer título, 
ressarcimento ou indenização a startup participante. 

8.4. A startup tem ciência de que sua participação e a classificação como vencedora no programa 
não implicam necessariamente na sua contratação, nem a contratação com a CDL POA na 
exclusividade da prestação do serviço, mas sim, de acordo com as definições exclusivas da CDL POA. 
A participação da startup no programa e eventual assinatura de contrato com a CDL POA não gera 
qualquer espécie de vínculo empregatício, sendo que a relação será estipulada mediante contrato 
específico. 

9. ACELERAÇÃO 

9.1. Programa de Aceleração Online 10WeekLAB™ é uma capacitação de 10 (dez) semanas, na qual 
as 03 (três) startups vencedoras do Programa recebem mentorias e participam de sessões gratuitas 
de aceleração, realizadas pela Comissão Organizadora em parceria com a GROW+ e a Anlab, e 
coordenadas pela CDL POA, envolvendo, mas não se limitando a: 

 Plano de ação: Para cada startup selecionada será criado um plano de ação com os pontos em 
que elas precisam melhorar para crescer mais rápido, envolvendo as dimensões Produto, 
Mercado, Finanças e Pessoas. 

 Programa de Aceleração: 10 (dez) semanas de capacitação, gestão, mentoria e networking. 
Estão previstas reuniões, sessões e mentorias com empreendedores do varejo, com foco em 
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melhoria da maturidade de processos identificados como prioritários no diagnóstico realizado 
previamente. 

 Visitação CDL POA: Capacitação presencial, incluído visita a sede da CDL POA, em Porto Alegre 
com mentorias, dinâmicas e palestras com executivos e convidados especiais da CDL POA.  

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. A participação e/ou seleção no programa não constitui qualquer espécie de acordo 
operacional, joint venture, sociedade ou associação entre a startup participante, a CDL POA, e 
demais envolvidos no programa, de modo a restar claro, neste regulamento, que a startup 
participante (selecionada ou não), a CDL POA e demais envolvidos no programa, são organizações 
independentes entre si, sendo que nenhuma disposição contida neste regulamento ou do programa 
poderá ser interpretada no sentido de criar qualquer vínculo societário, trabalhista ou tributário 
entre as partes e que inexiste ou inexistirá solidariedade ou subsidiariedade, de qualquer natureza, 
entre as partes; 

10.2. A critério da CDL POA, startup participante, além da premiação prevista no item 1.6, tem a 
possibilidade de fazer parte do portfólio de soluções da CDL POA, na qualidade de CONTRATADA da 
CDL POA e PARTICIPANTE do programa de Inovação CDL POA, sendo de sua responsabilidade e 
obrigação, a demonstração da sua solução na CDL POA, conforme previsto neste regulamento; 

10.3. Durante a participação da startup no Programa de Inovação, a startup terá acesso a 
conhecimento e pessoas que estão inseridas no contexto de inovação e varejo; 

10.4. Os empreendedores declaram ter conhecimento que em caso da CDL POA apresentar as 
startups e/ou soluções a terceiros, ela não é parte de tal relação. Da mesma forma, a CDL POA se 
isenta de responsabilidade pela relação decorrente de eventuais acordos que as startups venham a 
ter com terceiros, incluindo investidores, aceleradoras ou parceiros apresentados durante o 
programa que tenham ou não relação com a CDL POA. As startups deverão tomar todas as medidas 
e cautelas que entenderem necessárias na troca de informações com quaisquer terceiros, em 
especial em relação a proteção das informações e propriedades intelectuais que eventualmente 
venham a divulgar; 

10.5. As startups participantes, a partir da sua inscrição no Programa de Inovação da CDL POA e 
vinculação ao presente regulamento, estão cientes e autorizam a CDL POA, de forma irrevogável e 
gratuita, a fazer uso da sua imagem e voz de suas apresentações, bem como de seus representantes 
legais e/ou seus nomes em qualquer publicidade, aviso ou comunicação que for realizadas em 
qualquer meio escrito ou audiovisual, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 
formas: folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.);  folder de apresentação;  anúncios 
em revistas e jornais em geral; releases de imprensa e notas de jornais; home page; mídia eletrônica 
(painéis, vídeos, e todas mídias sociais e e-mail marketing, dentre outros meios de comunicação de 
mídia eletrônica ou impressa existentes e que venham a ser criados, a critério exclusivo da CDL/POA, 
em qualquer territorialidade, seja nacional e/ou internacional, por tempo indeterminado, e 
comprometem-se a assinar documentos ou autorizações que possam ser necessárias para o uso 
dessas imagens e/ou nomes;  

10.6. Fica assegurado à CDL POA, mesmo após o fim do programa, continuar utilizando por prazo 
indeterminado as imagens, voz e/ou nomes das startups vencedoras, em eventos internos e/ou 
redes sociais, desde que relacionado à história ou celebração das atividades do programa; 

10.7. A CDL POA reserva-se o direito de negar a participação e/ou excluir do Programa de Inovação 
da CDL POA, as startups e pessoas que violem direitos de propriedade intelectual e/ou copiem 
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conteúdos dos quais não são proprietários bem como se a solução não estiver de acordo com o 
objetivo do Programa; 

10.8. A CDL POA reserva-se o direito de recusar a participação de qualquer startup que não reúna 
os requisitos descritos neste regulamento, cuja solução não se encaixe nos desafios da CDL POA, 
que não cumpra com as condições para participação ou viole o espírito do Programa de Inovação 
da CDL POA;  

10.9. A CDL POA reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, o regulamento, caso 
entenda necessário, ou mesmo sua possível anulação antes da data de início do Demoday, sempre 
que exista motivo determinante, comprometendo-se a comunicar o novo regulamento e as novas 
condições do Programa de Inovação da CDL POA ou sua anulação definitiva, se for o caso, com a 
suficiente antecipação e publicidade, sem que exista direito a qualquer indenização em favor dos 
participantes; 

10.10. A CDL POA reserva-se o direito de excluir do Programa qualquer startup que tenha 
descumprido alguma regra explícita desse Regulamento; 

10.11.  As inscrições não contabilizadas pelo sistema, não serão consideradas válidas; 

10.12.  Os formulários enviados pelas startups serão armazenados pela CDL POA e integrarão seu 
banco de dados, e serão acessados exclusivamente pelos funcionários da CDL POA e pelas empresas 
envolvidas na organização do programa. Essas empresas poderão, ainda, contatar os 
empreendedores a fim de verificar eventuais informações submetidas e constantes no formulário 
de inscrição, com o objetivo de validar e obter maior detalhamento acerca de determinado tema. O 
conteúdo constante no formulário enviado não será divulgado para quaisquer terceiros sem as 
devidas autorizações, e possui como finalidade exclusiva o uso interno e classificatório para o 
programa; 

10.13.  A CDL POA tratará como confidenciais todas as informações técnicas recebidas ao longo do 
processo de seleção, utilizando-se apenas dentro do necessário para execução do programa 
proposto para avaliação da solução da startup participante. Igualmente, as startups participantes 
do programa deverão tratar como confidenciais e sigilosas todas as informações da CDL POA que 
tenham acesso; 

10.14.  A CDL POA se reserva o direito de verificar a veracidade das informações constantes no 
formulário de inscrição de cada startup, podendo requerer complemento ou novas informações, 
sendo sumariamente desclassificado do processo seletivo as statups que prestarem informações 
falsas, fora do prazo definido, incompletas ou incorretas, seja quanto às informações dos 
representantes ou indicados, seja quanto às informações das startups; 

10.15.  Durante a vigência deste Programa de Inovação da CDL Porto Alegre, a startup participante 
não poderá firmar contrato com qualquer outro bureau de crédito ou organização/entidades similar 
à CDL/POA ou que preste serviços similares aos desta às suas associadas (ou clientes), atuantes no 
Estado do Rio Grande do Sul; 

10.16.  A decisão da banca é final e irrecorrível; 

10.17. O presente Regulamento está disponível na página: https://www.cdlpoa.com.br, sendo que 
no ato da inscrição as participantes declaram ciência do termo e aceitam todas as condições deste 
regulamento.  

11. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

https://www.cdlpoa.com.br/
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11.1. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais, devem ser enviados pelo e-mail 
programadeinovacao@cdlpoa.com.br. 

11.2. É de exclusiva responsabilidade da startup participante do programa garantir as condições 
técnicas para recebimento, acesso e leitura dos e-mails enviados através dos domínios 
@cdlpoa.com.br ou @mygalileu.io/cdlpoa. Recomenda-se a desabilitação de anti-spams que 
possam impedir as comunicações sobre o programa e que deverão chegar por meio do domínio 
cdlpoa.com.br.# 

mailto:programadeinovacao@cdlpoa.com.br

