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Realizada anualmente em Hannover, Alemanha, a feira CeBIT é a maior feira a nível mundial 
do sector das tecnologias de informação. É considerada um barómetro para as tendências
mais actuais neste sector, definindo-as através de palestras com oradores de topo, painéis de 
discussão sobre o futuro do sector e exposição de produtos inovadores provenientes de todo
o Mundo.

Oportunidade única para descobrir potenciais parceiros, em 2015, a CeBIT atraiu mais de 221
mil visitantes, sendo uma gigantesca maioria composta por profissionais de TI. Cerca de 23% 
dos visitantes desta edição eram provenientes de fora de Alemanha, o que faz a CeBIT a mais
internacional e influente das feiras TI.

Esta missão é uma excelente oportunidade para observar o que está a acontecer a nível
internacional neste sector, estabelecer contactos com potenciais parceiros de diferentes 
regiões do Mundo e perceber se valerá a pena apostar numa participação futura como 
expositor.
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A QUEM SE DIRIGE ESTA MISSÃO?

Esta Missão Empresarial é destinada a todas a empresas Portuguesas do Sector das 
Tecnologias de Informação

QUAIS OS OBJECTIVOS DESTA MISSÃO?

Com a realização desta Missão Empresarial, a ANETIE e a Câmara de Com+ercio pretendem
proporcionar às empresas participantes um conjunto de oportunidades e o contacto com 
players locais e internacionais relevantes para os negócios:

Conhecer o ambiente de negócios do certame CeBIT e do país;
Conhecer os principais operadores do mercado no sector de cada empresa, a concorrência 
e o perfil dos consumidores Alemães;
Contacto com a Federação dos Empresários Portugueses na Alemanha;
Momentos de networking com a esfera empresarial local e com a diàspora empresarial 
portuguesa

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

· Passagens aéreas em classe turística Lisboa/Hannover/Lisboa
·A lojamento em Hotel de 4* e 5*
·T ransfers
·B ilhete de entrada na Feira CeBIT durante 2 dias
·A ctividades no âmbito do programa (refeições não incluídas)
·A companhamento local permanente pela ANETIE e Câmara de Comércio
·S eguro de viagem
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QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 1.950,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 975,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

As Empresas que pretendem usufruir deste financiamento até 50%, devem cumprir as condi-
ções e critérios de elegibilidade definidos no âmbito do PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020.

a)  Ter sede nas Regiões Norte, Alentejo ou Centro.
b)  Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respectivamente, a administra-
    ção fiscal e a segurança social.
c)  Apresentarem uma situação económico – financeira equilibrada ou demonstrar ter capaci-
   dade de financiamento da operação. Autonomia Financeira Superior a 15%.
d)  CAE Elegível.
e)  Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo 
   Certificado PME. 
f)  As inscrições na Missão Empresarial ao Vietname apenas serão validadas com a recepção 
  do Formulário de Inscrição preenchido, devidamente assinada e carimbada por representan-
  te que comprometa legalmente a empresa. 
g)  Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a
   validação das despesas elegíveis pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo as em-
   presas participantes ressarcidas até 50% de financiamento do investimento total. 
   A transferência do financiamento às empresas estará dependente da análise final do 
   PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020.

As Empresas não elegíveis no âmbito do Programa PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, 
poderão igualmente participar na Missão, suportando na íntegra os valores do package de
participação e despesas não comparticipadas.
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COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Deverá submeter os seus dados através da ficha de inscrição até dia 5 de Fevereiro e
enviar-nos uma apresentação da sua empresa em formato PPT ou PDF (max. 5MB). Após o
fim do prazo para as inscrições, será contactado para apurarmos a viabilidade e adequação
do perfil da sua empresa aos contactos a realizar nesta feira e, caso estas se verifiquem, para
efectuar o respectivo pagamento.
A realização desta missão implicará um número mínimo de 10 empresas participantes.

PROGRAMA PREVISTO

14 DE MARÇO DE 2016
Partida para Hannover ao final da tarde
Chegada a Hannover. Transfer para o Hotel
Jantar com o Presidente da VPU

15 DE MARÇO DE 2016
Transfer para o recinto da Feira
Feira CeBIT
Transfer para o hotel
Jantar com convidado do meio empresarial local

16 DE MARÇO DE 2016
Transfer para o recinto da Feira
Feira CeBIT
Transfer para o hotel
Jantar livre

17 DE MARÇO DE 2016
Transfer para o aeroporto
Partida para Lisboa
Chegada a Lisboa
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