MISSÃO LONDRES & 39ª CONFERÊNCIA IASP (SEVILHA, ESPANHA)
19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os convida a
participar da Missão Londres & 39ª Conferência IASP (Sevilha, Espanha), que ocorrerá entre 19 a 30
de setembro de 2022.
Os participantes estabelecerão relacionamento, prospectarão oportunidades de parcerias e
conhecerão o ecossistema de inovação do Reino Unido, país que ocupa a 4ª posição no ranking dos
países mais inovadores do mundo, segundo o Global Innovation Index (2021)1, além de atenderem à
39ª edição da Conferência da IASP (International Association of Science Parks and Areas of
Innovation), que terá como tema principal “Mudanças verdes e digitais potencializadas pela
Inovação: o papel dos Ecossistemas de Inovação”.
A programação da Missão está dividida em dois momentos. Em um primeiro momento, entre 19 e
25 de setembro, os participantes terão agendas na cidade de Londres, tendo acesso à seminários
sobre o ecossistema de inovação do Reino Unido, com foco em pólos de competitividade, encontros
e visitas aos centros de inovação e negócios, aceleradoras e incubadoras de empresas, corporações
de tecnologia e empresas de investimentos. Em um segundo momento, previsto para ocorrer entre
25 e 30 de setembro, os participantes irão à 39ª Conferência da IASP, na cidade de Sevilha, na
Espanha.
1.

PÚBLICO-ALVO
●
●
●
●
●
●

2.

Dirigentes de parques tecnológicos, aceleradoras de negócios, coworking, incubadoras de
empresas e ambientes de negócios de impacto associados à Anprotec;
Investidores-anjo, Private Equity e Venture Capital, funding managers e corporações
associadas à Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap);
Dirigentes das agências de fomento do Governo Federal e Ministérios;
Secretários estaduais e municipais de CT&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.
PROPOSTA DE ROTEIRO

Previsão dos locais a serem visitados:
LONDRES
● 18/09: Chegada à Londres.
● 19 a 25/09: Visita ao Ecossistema de Inovação de Londres.
o 19/09:
▪ Introdução ao Ecossistema de Inovação do Reino Unido, na Embaixada do
Brasil em Londres;
▪ Apresentação da London&Partners; e
▪ Visita à Catapult Network: Digital Catapult.
o 20/09:
▪ Visita à Instituição de Inovação Corporativa The Bakery;
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o

o

o

o
o

▪ Visita ao Centro de Inovação Level 39; e
▪ Visita à Aceleradora King’s College 20 Accelerator.
21/09:
▪ Visita à Instituição de Impacto Social NESTA; e
▪ Visita à PWC Scale-up Programs.
22/09:
▪ Visita à Aceleradora Barclays (Powered by TechStars);
▪ Visita à Aceleradora Rocketspace; e
▪ Visita à Fundação de Empreendedorismo Centre for Entrepreneurs.
23/09:
▪ Visita à Aceleradora TechStars London Accelerator;
▪ Visita à Aceleradora Tech Nation; e
▪ Visita à Universidade Imperial College London.
24/09:
▪ Dia livre.
25/09:
▪ Partida para Sevilha (Espanha).

SEVILHA
● 25/09: Chegada à Sevilha (Espanha).
● 26/09: Visita ao Ecossistema de Inovação de Sevilha.
o Introdução ao Ecossistema de Inovação da Espanha – Agenda tentativa junto ao
responsável pelo Consulado-Geral do Brasil em Madri
● 27 a 30/09: 39ª Conferência IASP.
● 01/10: Partida de Sevilha para o Brasil.
3.

INVESTIMENTO

Para a presente Missão, o participante poderá escolher participar na Modalidade “A”, “B” ou “C”,
conforme a disponibilidade de vagas.
3.1. MODALIDADE “A”: Participação na 1ª etapa da Missão - Visita ao Ecossistema de Inovação de
Londres (de 19/09 à 25/09)
O pagamento poderá ser efetuado até o dia 19 de setembro de 2022, através de boleto ou
transferência bancária.
Inscrição
Com desconto* - até 05 de agosto
Regular - entre 06 de agosto e 19 de setembro

Valor em €**
€ 3.380,00
€ 3.600,00

* Para utilizar o desconto, o participante deverá enviar o comprovante de pagamento até às 18h de
05/08/2022 para os e-mails: m.carolina@anprotec.org.br, nailma@anprotec.org.br e
atendimento@anprotec.org.br.
** Valor de conversão: Euro turismo | Preço de venda vigente no dia do pagamento da inscrição
Referência: Valor Econômico

No valor acima, estão incluídos os seguintes itens:
1) Hospedagem em Londres, apartamento single, com café da manhã
i.
(7 noites: check-in dia 18/09 e check-out dia 25/09);
2) Traslados para as visitas técnicas em Londres;
3) Visitas técnicas e reuniões com atores do ecossistema britânico em Londres;
4) Seminários sobre o ecossistema de inovação do Reino Unido;
5) Programação detalhada (eletrônico);
6) Caderno técnico para os participantes brasileiros e relatório de viagem (eletrônico);
7) Caderno técnico para anfitriões (inglês – eletrônico);
8) Crachá e certificado eletrônico de participação;
9) Suporte/assistência/acompanhamento durante a viagem.
Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante:
1) Passagens aéreas (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
i.
Trecho Brasil-Londres;
ii.
Trecho Londres-Brasil.
2) Alimentação;
3) Seguro-viagem (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
4) Demais despesas que se fizerem necessárias – as quais não estiverem incluídas no item
acima.

3.2. MODALIDADE “B”: Participação na 2ª etapa da Missão - Participação na 39ª Conferência da
IASP, em Sevilha (de 27/09 à 30/09)
O pagamento poderá ser efetuado até o dia 19 de setembro de 2022, através de boleto ou
transferência bancária.
Inscrição
Com desconto* - até 05 de agosto
Regular - entre 06 de agosto e 19 de setembro

Valor em €**
€ 3.870,00
€ 4.100,00

* Para utilizar o desconto, o participante deverá enviar o comprovante de pagamento até às 18h de
05/08/2022 para os e-mails: m.carolina@anprotec.org.br, nailma@anprotec.org.br e
atendimento@anprotec.org.br.
** Valor de conversão: Euro turismo | Preço de venda vigente no dia do pagamento da inscrição
Referência: Valor Econômico
No valor acima, estão incluídos os seguintes itens:
1) Inscrição na 39ª Conferência IASP, em Sevilha, na Espanha;
2) Hospedagem em Sevilha, apartamento single, com café da manhã
iii.
(6 noites: check-in dia 25/09 e check-out dia 01/10);
3) Programação detalhada (eletrônico);
4) Caderno técnico para os participantes brasileiros e relatório de viagem (eletrônico);
5) Caderno técnico para anfitriões (inglês – eletrônico);
6) Crachá e certificado eletrônico de participação;

7) Suporte/assistência/acompanhamento durante a viagem.
Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante:
1) Passagens aéreas (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
iv.
Trecho Brasil-Sevilha;
v.
Trecho Sevilha-Brasil.
2) Alimentação;
3) Seguro-viagem (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
4) Demais despesas que se fizerem necessárias – as quais não estiverem incluídas no item
acima.

3.2. MODALIDADE “C”: Participação na 1ª e na 2ª etapas da Missão - Visita ao Ecossistema de
Inovação de Londres (de 19/09 à 25/09) e Participação na 39ª Conferência da IASP, em Sevilha (de
27/09 à 30/09)
O pagamento poderá ser efetuado até o dia 19 de setembro de 2022, através de boleto ou
transferência bancária.
Inscrição
Com desconto* - até 05 de agosto
Regular - entre 06 de agosto e 19 de setembro

Valor em €**
€ 6.000,00
€ 6.200,00

* Para utilizar o desconto, o participante deverá enviar o comprovante de pagamento até às 18h de
05/08/2022 para os e-mails: m.carolina@anprotec.org.br, nailma@anprotec.org.br e
atendimento@anprotec.org.br.
** Valor de conversão: Euro turismo | Preço de venda vigente no dia do pagamento da inscrição
Referência: Valor Econômico
No valor acima, estão incluídos os seguintes itens:
1) Hospedagem em Londres, apartamento single, com café da manhã
vi.
(7 noites: check-in dia 18/09 e check-out dia 25/09);
2) Traslados para as visitas técnicas em Londres;
3) Visitas técnicas e reuniões com atores do ecossistema britânico em Londres;
4) Seminários sobre o ecossistema de inovação do Reino Unido;
5) Inscrição na 39ª Conferência IASP, em Sevilha, na Espanha;
6) Hospedagem em Sevilha, apartamento single, com café da manhã
vii.
(6 noites: check-in dia 25/09 e check-out dia 01/10);
7) Programação detalhada (eletrônico);
8) Caderno técnico para os participantes brasileiros e relatório de viagem (eletrônico);
9) Caderno técnico para anfitriões (inglês – eletrônico);
10) Crachá e certificado eletrônico de participação;
11) Suporte/assistência/acompanhamento durante a viagem.
Despesas que deverão ser custeadas diretamente pelo participante:
1) Passagens aéreas (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
viii.
Trecho Brasil-Londres;

ix.
Trecho Londres-Sevilha;
x.
Trecho Sevilha-Brasil.
2) Alimentação;
3) Seguro-viagem (enviar para a coordenação até o dia 16/09);
4) Demais despesas que se fizerem necessárias – as quais não estiverem incluídas no item
acima.

Importante:
●
●
●
4.

Ter passaporte com validade superior a seis (6) meses da data prevista da viagem;
Apresentar o comprovante internacional de vacina contra COVID-19;
É necessário ter fluência na língua inglesa.
INSCRIÇÃO

O formulário de inscrição está disponível neste link.
Após decidir sua modalidade de inscrição e forma de pagamento e finalizar a inscrição, o participante
receberá o boleto bancário anexado ou os dados da Anprotec para efetuar a transferência bancária.
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);
Minibiografia – em português e inglês (um parágrafo de até 15 linhas, em cada idioma);
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 12 de setembro.
-- O prazo final para pagamento é até às 18 horas do dia 19 de setembro.
-- As desistências e cancelamentos oriundos do(s) participante(s) poderão ser encaminhados por email até às 18h do dia 12 de setembro. A Anprotec reterá 70% 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.
Mais
informações
e
esclarecimentos
por
e-mail
m.carolina@anprotec.org.br), e por telefone: (61) 3202-1555.

Coordenação Anprotec
Brasília, 24 de agosto de 2022.

(gustavo@anprotec.org.br

ou

