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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 que pretendam exportar ou investir neste mercado.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- Passagens aéreas em classe turística 
- Alojamento em Hotéis de 4* e 5*
- Participação como expositor INFOFAIR 2016
- Participação como orador no Seminário Setorial Login>PT
- Produção de materiais gráficos
- Acompanhamento local permanente pela ANETIE
- Seguro de viagem

PROGRAMA

BRASIL

26 JULHO 27 JULHO 28 JULHO 29 JULHO 30 JULHO 31 JULHO

PARTIDA DE
LISBOA/PORTO

PARTIDA PARA
LISBOA/PORTO

* SEMINÁRIO LOGIN>PT: DATA FINAL AGUARDA CONFIRMAÇÃO
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Realizada durante quatro dias no Parque Vila Germânica, em Blumenau, 
Brasil, a Infofair Brasil 2016 tem como objetivo a divulgação de empresas, 
produtos e serviços através da exposição e demonstração, visando a 
prospecção de novos clientes e a criação de negócio no setor tecnológico.

Agora na sua 2ª Edição, o certame incide na região sul do Brasil e conta 
com o apoio de várias entidades, associações, conselhos de classe do 
Estado e um elevado impato mediático.

Com mais de 80 expositores e uma expetativa superior a 10.000 
visitantes, a Infofair Brasil 2016  é o espaço ideal para conhecer os 
últimos lançamentos do setor, discutir as mais recentes inovações 
tecnológicas e estabelecer saudáveis relações comerciais e parcerias.

Horário: quarta a sexta 15:00 às 21:30 | sábado 10:00 às 20:00
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Blumenau iniciou a história da informática em Santa Catarina. O pólo de TI de 
Blumenau nasceu em meados da década de 1970, quando a cidade recebeu o bureau 
de processamento de dados do Centro Eletrónico da Indústria Têxtil (CETIL), que seria 
o primeiro pólo industrial da região. 

A cidade alberga hoje cerca de 500 empresas de software, contando com uma 
facturação superior a € 64 milhões. Blumenau é hoje um ponto de atração de inúmeros 
profissionais e empresas internacionais. O município não possui empresas de grande 
dimensão, mas caracteriza-se pela diversificação: é a localidade que sedia o maior 
número de empresas de base tecnológica, distribuídas por segmentos específicos 
bastante variados. 

O ESTADO
O estado de Santa Catarina, ocupa o 6º lugar na geração da riqueza do país, com 4% 
do PIB nacional. É responsável por 9,05% das exportações, sendo o 6º maior estado 
exportador. Nas últimas três décadas, a economia de Santa Catarina cresceu 340%, 
bem mais que a média brasileira.

A CIDADE
Blumenau é considerada a melhor cidade do Estado para se viver, segundo o Índice 
Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Hoje, Blumenau é considerada a 39ª 
melhor cidade do país. Todos os indicadores estão acima de 0,8 pontos, o que 
posiciona o município na categoria de alto desenvolvimento. É localizada no centro do 
Vale do Itajaí, com fácil acesso ao litoral e oeste catarinense e possui excelente 
estrutura para turismo de negócios.
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QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 4.000,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 2.000,00 €. 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 condições 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 administração fiscal e a 
     segurança social.
c)  Apresentarem uma situação económico – financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de financiamen-
    to 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 presente Missão Empresarial apenas serão validadas com a recepção do Formulário de
   Inscrição preenchido, devidamente assinada e carimbada por representante que comprometa legalmente a 
   empresa. 
g)  Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a validação das des-
   pesas elegíveis pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo as empresas participantes ressarcidas até 
   50% de financiamento do investimento total. 
   A transferência do financiamento às empresas estará dependente da análise final do PORTUGAL 2020.

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

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Deverá submeter os seus dados através da ficha de inscrição até dia 19 de Julho 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 ao mercado Brasileiro e, caso estas se verifiquem, para efectuar o respectivo
pagamento.
A realização desta missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes.
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