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Realizadas anualmente, as Missões da Anprotec têm o objetivo de conectar empreendedores e profissionais 
da área de empreendedorismo inovador com ecossistemas de inovação do mundo todo. 

Tratam-se de ótimas oportunidades de aprendizado, com as melhores práticas, networking e benchmarking.

Nesse ano, a Missão acontece entre os dias 15 e 27 de setembro, com destino ao ecossistema 
de inovação da França, e posterior participação na 36ª Conferência Mundial Anual da IASP sobre 

Parques Científicos e Áreas de Inovação, em Nantes, também na França.
 
 

Confira os locais previstos para visita!
As inscrições serão abertas em breve!

Criado em 2017, o Station F é considerado o 
maior campus de startups do mundo. Conta com 
26 programas diferentes de aceleração de startups, 
sendo que 24 deles são realizados por 
parceiros, como a Microsoft e o Facebook. 

Saiba mais : https://stationf.co/ 

O Chain Accelerator é uma aceleradora, 
dedicada exclusivamente ao avanço da 
tecnologia blockchain, que oferece soluções sob 
medida de acordo com a maturidade do projeto, 
do coworking à aceleração. 

Saiba mais: http://chainaccelerator.com/



É um catalisador de inovação da indústria 
aeroespacial. É o primeiro e único acelerador 
aeroespacial global, que conecta startups à 
empresas, investidores e ao governo, proporcionando 
oportunidades de crescimento e investimento para todos. 

Saiba mais: http://starburst.aero/

O Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA) é uma organização pública francesa
de carácter científico e tecnológico criada em 1967. 
Tem o objetivo de reunir pesquisadores e incentivar a
pesquisa nas áreas de informática e automação.

Saiba mais: https://www.inria.fr/en/ 

Principal incubadora e aceleradora da França. 
Centro de excelência e inovação que apoia o 
desenvolvimento de empreendedores digitais através 
de metodologia e know-how únicos, com apoio desde 
o início da empresa até a implantação internacional.

Saiba mais:  https://en.euratechnologies.com/



Auxilia empreendedores e inovadores em empresas, 
ajudando-os a renovar suas metodologias de trabalho 
e a desenvolver uma vantagem competitiva em seu 
mercado, antecipando as formas futuras de trabalho.

Saiba mais: https://www.numa.co

Rede mundial que ajuda empreendedores a 
serem bem-sucedidos. Seus fundadores e equipes 
se conectam a outros empreendedores, especialistas, 
mentores, ex-alunos, investidores, líderes comunitários 
e parceiros corporativos e ajudam suas empresas a 
crescer.

Saiba mais: www.techstars.com 

Como parte de uma abordagem de inovação aberta, 
a Systematic Paris Region Digital Ecosystem, líder 
europeia da Deep Tech, reúne um ecossistema de 
excelência estruturado em torno de seis polos 
tecnológicos e questões econômicas e sociais.

Saiba mais: https://systematic-paris-region.org/fr/ 



 
É realizada anualmente desde 1984.
Em 2019, a 36ª edição da Conferência 
acontece em Nantes, na França, 
e tem como tema “A 4ª Revolução Industrial: 
Áreas de Inovação e Parques Científicos 
como chave para uma transição de sucesso”. 
A Conferência já passou por países como 
Coreia do Sul, Dinamarca, Estônia, Brasil, 
Catar, China, Rússia, Turquia, Irã, entre outros.

Saiba mais: https://iasp2019nantes.com/
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