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A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em 
parceria com a Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (Abvcap), o Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos em Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE),  
convida-os a participar da Missão China 2018, entre os dias 13 e 24 de agosto, com destino à 
Pequim, Xangai, Hangzhou, Shenzhen e Hong Kong, na China.   
 
Durante duas semanas, os participantes estabelecerão relacionamento e prospectarão 
oportunidades de parcerias, além de conhecerem o ecossistema de inovação da República Popular 
da China - um dos principais agentes da Ásia no que se refere às políticas de apoio ao 
empreendedorismo e à inovação, no qual destaca-se o incentivo empresarial, o estímulo ao 
investimento direto e o papel dos parques tecnológicos. 
 
A programação da Missão inclui seminários sobre o ecossistema de inovação da China, com foco 
em parques científicos e tecnológicos, encontros e visitas aos centros de inovação e negócios, 
aceleradoras e incubadoras de empresas, corporações de tecnologia e empresas de 
investimentos. 
 
1. PÚBLICO-ALVO 

 

 Dirigentes de parques tecnológicos, aceleradoras de negócios, coworking, incubadoras de 
empresas e ambientes de negócios de impacto associados à Anprotec; 
 

 Investidores Anjos, Private Equity e Venture Capital, funding manager e corporações 
associados a Abvcap; 

 

 Dirigentes das agências de fomento do governo federal e ministérios; 
 

 Secretários estaduais e municipais de C,T&I; 
 

 Presidentes e diretores de Fundações de Amparo à Pesquisa ou instituições equivalentes; 
 

 Empreendedores e advogados vinculados a parques tecnológicos e outros ambientes de 
inovação associados à Anprotec e Abvcap. 

 
2. PROPOSTA DE ROTEIRO 
 
Locais a serem visitados: 
 
PEQUIM 
12/08: Reunião de boas-vindas e alinhamento (17h); 
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Seminário sobre o ecossistema de inovação e visita ao TusPark, Baidu, Quihoo 360, Xiaomi, 
Lenovo, Export-Import Bank of China. Transfer para Xangai (20h20). 
 
XANGAI 
Seminário e visita ao Caohejing High-Tech Park, Wuxi Healthcare Venture e Pharma Tech, Alibaba 
e Ant Financial. 
 
SHENZHEN 
Visita a Tencent Holdings, Fortune Venture Capital, Junsan Capital e Huawei. Deslocamento para 
Hong Kong (18h). 
 
HONG KONG 
Seminário e visita ao Hong Kong Science & Technology Park, CyberPort, Hong Kong Invest, CDIB 
Capital International Corporation Limited, Invest Hong Kong e Supercharger. Reunião de 
encerramento. 
 
3. INVESTIMENTO 
 
O pagamento poderá ser efetuado até o dia 06 de julho de 2018. 
 

Inscrição (terrestre) Valor em USD** 

Com desconto* -  até 06/06/18 3.950,00 

Regular - entre 06/06 e 06/07/18 4.100,00 

 
* Para utilizar o desconto, o participante deverá enviar o comprovante de depósito até às 18h do 
dia 06 de julho de 2017 para os e-mails: aksara@anprotec.org.br e nailma@anprotec.org.br. 
 
** Consulte-nos sobre o valor de conversão.  
 
No valor acima estão incluídos os seguintes itens: 
 

1) Hospedagem em apartamento single, com café da manhã (12 noites: check-in dia 12/08 
e check-out dia 24/08);  
 

2) Webinar preparatório (antes da missão); 
 

3) Seminário sobre o ecossistema de inovação da China; 
 

4) Visitas técnicas e reuniões; 
 

5) Programação detalhada (impressa);  
 

6) Caderno técnico para os participantes brasileiros e relatório de viagem (eletrônico);  

mailto:aksara@anprotec.org.br
mailto:nailma@anprotec.org.br
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7) Caderno para participantes chineses (inglês ou mandarim - eletrônico); 

 
8) Traslados para as visitas técnicas; 

 
9) Interprete (mandarim/inglês para grupo); 

 
10) Crachá e certificado eletrônico de participação; 

 
11) Seguro de viagem; 

 
12) Carta de confirmação de hospedagem e carta convite para o pedido de visto; 

 
13) Suporte/assistência/acompanhamento durante a viagem. 
 

Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante: 
 

1. Passagens aéreas* (enviar para coordenação até 26/07); 
 

2. Alimentação; 
 

3. Visto para a República Popular da China http://br.china-embassy.org/por/lqfw/ 
 
Importante: 
 

 Ter visto para a República Popular da China.  Para a obtenção de visto são estimadas duas 
semanas; 
 

 Ter passaporte com validade superior a seis meses da data prevista da viagem; 
 

 Apresentar o comprovante internacional de vacina contra febre amarela. 
 

 A missão está sujeita a um número mínimo de participantes. 
 
 
4. INSCRIÇÃO 
 
O formulário de inscrição está disponível neste link. 
 
Além do preenchimento, os interessados também devem anexar ao formulário os documentos a 
seguir: 
 

 Cópia do passaporte (somente as páginas com dados pessoais e foto); 

http://br.china-embassy.org/por/lqfw/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiChioJw04M11bV-j3yUqwCmwQuo0G7p5NYVYJdXY6op8Pmw/viewform
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 Foto colorida recente e em alta resolução (300 dpi);  
 

 Logomarca da instituição, em alta resolução (300 dpi). 
 
-- O prazo final para inscrição é até às 18 horas do dia 06/07.  
 
-- A desistência do participante poderá ser solicitada por e-mail, até às 18h do dia 29/06. A 
Anprotec reterá 30% do valor total de inscrição. 
 
5.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e condições da 
Missão, comprometendo-se com as obrigações do regulamento. 
 
É necessário ter fluência na língua inglesa.  
 
Mais informação e esclarecimento por e-mail (aksara@anprotec.org.br), e por telefone: (61) 3202-
1555. 
 

Coordenação Anprotec 
 

Brasília, 09 de abril de 2018. 
 

mailto:aksara@anprotec.org.br

