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SAIBA MAIS SOBRE A PROGRAMAÇÃO PREVISTA!

Seminário de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo e inovação da França: 
decodificando o sistema francês de inovação. Principais atores:

Agência do governo francês, desenvolvida através de fusão 
entre a UBIFRANCE e a Agência Francesa para o 
Investimento Internacional (InvestInFrance).

Saiba mais: https://www.businessfrance.fr/

Banco de investimento francês - joint venture de duas 
entidades públicas: Caisse des dépôts et consignations 
e "EPIC BPI-Groupe".

Saiba mais: https://www.bpifrance.fr/

Rede de startups apoiada pelo governo local, 
atribuída a empreendimentos inovadores da França. 
A French Tech é formada por startups founders, 
investidores, e community builders.

Saiba mais: https://www.lafrenchtech.com/en/

Agência de inovação e desenvolvimento 
econômico de Paris. Apoia o ecossistema de
inovação local.

Saiba mais: https://www.parisandco.com/



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/ 

15 a 27 de setembro

Missão Internacional 2019
França e Conferência  IASP 

Principal biocluster de biotecnologia e pesquisa em 
genômica e genética da França, une empresas 
inovadoras de alta tecnologia, pesquisa pública e 
privada e instalações de ensino superior em
um único local.

Saiba mais: https://www.genopole.fr/

Com papel de agitador e facilitador, reúne atores da 
economia digital e do desenvolvimento sustentável e 
os faz trabalhar coletivamente com suas visões, 
protótipos, projetos, tecnologias e serviços. Para isso, 
oferece serviços de apoio à inovação, aceleração, 
transformação digital e transição ecológica.

Saiba mais: https://www.capdigital.com/en/

Seminário sobre o panorama econômico da França, 
por meio do setor de promoção comercial. Visita à 
Embaixada do Brasil.

Saiba mais: https://www.businessfrance.fr/ 



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/

Fundada em 2000 pela Universidade Descartes Paris, 
ESSEC, Ecole Centrale Paris e INSERM, é uma incubadora 
de empresas inovadoras especializadas no 
desenvolvimento de medicamentos, dispositivos 
médicos e serviços inovadores em benefício 
dos pacientes.

Saiba mais: http://www.parisbiotechsante.org

Ccluster de competitividade para tecnologias inovadoras 
em saúde. Com mais de 350 empresas, centros 
de pesquisa, universidades, hospitais e autoridades 
locais como membros, pretende posicionar a região 
de Paris como o principal centro de saúde da Europa.

Saiba mais: http://www.medicen.org
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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/  



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

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/ 
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Um dos principais grupos de bioeconomia francesa. 
Reúne mais de 380 membros de toda a cadeia de valor 
de base biológica, desde insumos agrícolas até a 
comercialização de produtos, como cooperativas 
agrícolas, instituições de pesquisa, universidades, 
empresas e stakeholders.

Saiba mais: https://en.iar-pole.com/



 
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/

Conferência Mundial IASP  
Nantes 2019
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Realização

Parceiros


