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A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), 
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) e o 
Atlanpole Land of Innovation, convida-os a participar da Missão França e Conferência IASP 2019, 
de 15 a 27 de setembro, com destino à Paris e Nantes, na França. 

Os participantes estabelecerão relacionamento e prospectarão oportunidades de parcerias, 
além de conhecerem o ecossistema de inovação da República Francesa, que ocupa a 16º posição no 
ranking dos países mais inovadores do mundo, e a 3ª no Top 100 Global Innovators, com 10 instituições
 entre as 100 mais inovadoras do mundo.
 
A programação da missão está dividida em dois momentos. No primeiro, previsto de 15 a 22 de setembro, 
os participantes terão uma agenda, em Paris, com seminários sobre o ecossistema de inovação da França, 
com foco em polos de competitividade, além de encontros e visitas aos centros de inovação e negócios, 
aceleradoras e incubadoras, corporações de tecnologia e empresas de investimentos. Na sequência, entre 
os dias 22 e 27 de setembro, a delegação brasileira participa da 36ª Conferência Mundial da IASP, em Nantes.
 

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 associadas à 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 à Abvcap.

2. PROPOSTA DE ROTEIRO

Con�ra a proposta de roteiro!



15 a 27 de setembro

Missão Internacional 2019
França e Conferência  IASP 

15/09 
Domingo 

16/09
Segunda-feira

17/09
Terça-feira

18/09
Quarta-feira

19/09
Quinta-feira

20/09
Sexta-feira

21/09
Sábado

Seminário e apresentação do ecossistema de inovação francês por 
Charlotte SAUDIN - Ministère de l’Europe et des a�aires étrangères e 
Principais atores: 
• Business France: Agência do governo francês;
• BPI: Banco de investimento francês;
• French Tech: Rede de startups, apoiada pelo governo local, 
atribuída a empreendimentos inovadores da França. 
• Paris&CO: Agência de inovação e desenvolvimento econômico 
de Paris.
Seminário sobre o panorama econômico e o sistema de inovação 
francês, na Embaixada do Brasil, com participação de Pedro Fontoura 
Simões Pires, Chefe do Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Chegada dos participantes em Paris.

Reunião de boas-vindas e alinhamento. Apresentação da programação 
da semana.

Visitas técnicas às incubadoras e aceleradoras: 
• Station F;
• Chain Accelerator;
• NUMA;
• Startbust Accelarator.

Visita ao Polo de competitividade Systematic Paris-Region (Deep Tech).
Visita ao Grenopole (Biocluster).

Visita aos Clusters de Competitividade em Saúde: 
• Paris Biotech;
• Medicen. 

Visita aos Polos de Competitividade IAR Bioeconomia;
Visita ao Cluster Europeu do Cap Digital;

Dia livre

Paris



Participação na 36ª Conferência Mundial da IASP, que, 
neste ano, tem como tema a “4ª Revolução Industrial: 
Áreas de Inovação e Parques Cientí�cos como chave 
para uma transição de sucesso”.

22/09
Domingo

23/09
Segunda-feira

24/09
Terça-feira

25/09
Quarta-feira

26/09
Quinta-feira

27/09
Sexta-feira

Nantes

Viagem de Paris para Nantes

15 a 27 de setembro

Missão Internacional 2019
França e Conferência  IASP 



15 a 27 de setembro

Missão Internacional 2019
França e Conferência  IASP 

3. INVESTIMENTO

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 06 de agosto de 2019.

* Para utilizar o desconto, o participante deve enviar o comprovante de depósito até às 18h do dia 
05 de julho de 2019 para os e-mails: gustavo@anprotec.org.br e nailma@anprotec.org.br.

** Consulte-nos sobre o valor de conversão.  
Referencias: Casa de cambio Cotação ou Con�dence 

No valor acima estão incluídos os seguintes itens:

1) Hospedagem em Paris, apartamento single, com café da manhã 
       i. (7 noites: check-in dia 15/09 e check-out dia 22/09); 
2) Traslados para as visitas técnicas em Paris;
3) Visitas técnicas e reuniões com atores do ecossistema francês em Paris;
4) Seminários sobre o ecossistema de inovação da França;
5) Hospedagem em Nantes, apartamento single, com café da manhã 
       i. (6 noites: check-in dia 22/09 e check-out dia 28/09); 
6) Inscrição na 36th IASP World Conference em Nantes;
7) Programação detalhada da missão (eletrônica); 
8) Caderno técnico para os participantes brasileiros e relatório de viagem (eletrônico); 
9) Caderno delegation para participantes franceses (inglês ou francês - eletrônico);
10) Crachá e certi�cado eletrônico de participação;
11) Suporte/assistência/acompanhamento durante a viagem.
12) Seguro viagem

Inscrição 

Com desconto

Regular 

até 05/07/19

entre 06/07 e 06/08/19

Valor em EUR**

4.100,00

4.300,00
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Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante:

1. Passagens aéreas* (enviar para coordenação até 26/08);
2. Alimentação

Importante:

• Não há necessidade de visto para viagens com duração inferior a 3 meses;
• É necessário ter passaporte com validade superior a seis meses da data prevista para a viagem;
• É necessário apresentar o comprovante internacional de vacina contra febre amarela;
• A missão está sujeita a um número mínimo de 20 participantes;
• É necessário ter �uência na língua inglesa. 

4. INSCRIÇÃO

O formulário de inscrição está disponível neste link. https://informativo.anprotec.org.br/missao-franca
Após preencher o formulário, o participante irá receber o boleto de inscrição no e-mail cadastrado. 

O comprovante de pagamento deve ser enviado como resposta a esse e-mail, juntamente com:

• Cópia do passaporte (somente as páginas com dados pessoais e foto);
• Foto colorida recente e em alta resolução (300 dpi); 
• Logomarca da instituição, em alta resolução (300 dpi).

-- O prazo �nal para inscrição é até às 18 horas do dia 06/08. 

-- A desistência do participante pode ser solicitada por e-mail, até às 18h do dia 30/07. Nesse caso,
 a Anprotec retém 30% do valor total de inscrição.

5.  DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e condições da Missão, 
com as obrigações do regulamento.

Mais informação e esclarecimento por e-mail (gustavo@anprotec.org.br), e por telefone: (61) 3202-1555.

Coordenação Anprotec
Brasília, 04 de Junho de 2019.



Realização

Parceiros


