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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 na FIC 2016
- Participação como orador no Seminário Setorial Login>PT
- Produção de materiais gráficos
- Acompanhamento local permanente pela ANETIE
- Seguro de viagem
- Produção de materiais gráficos

PROGRAMA*
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SUMÁRIO DA MISSÃO

15/10 16/NOV 17/NOV 18/NOV 19/NOV15/NOV
CHEGADA A
CABO VERDE

* PROGRAMAS SUJEITO A ALTERAÇÕES

SEMINÁRIO

FIC 2016
FEIRA INTERNACIONAL DE CABO VERDE

20/NOV 21/NOV
REGRESSO A
PORTUGAL
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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.

Deverá manifestar o seu interesse nesta missão até dia 10 de Novembro, contatando-nos e 
indicando qual o programa que pretende participar.

Esta missão tem um valor total de investimento de 1.500,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 750,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.

MISSÃO EMPRESARIAL DO SETOR TICE 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

GETGLOBAL@ANETIE.PT

+ 351 220 997 982

INSCRIÇÃO
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A  Feira  internacional  de  Cabo  Verde  é  um  certame  comercial  internacional  
de  maior  dimensão  no  País,  de  carácter  multisectorial,  que  congrega  
expositores  de  diferentes  latiTudes,  onde,  a  conexão  das  economias  do  
mundo  tem  vindo  a  crescer,  exibindo  os  seus produtos e/ou serviços com o 
intuito de estimular o desenvolvimento de negócios, transferência  de  
conhecimento,  promoção  de  trocas  comerciais,  constituindo  assim,  uma  
ferramenta  de  marketing  de  excelência  com  outros  players  do  mercado  
global  e  altamente  competitivo.  
.
A Feira Internacional de Cabo Verde é de suma importância na actividade 
económica e empresarial do país, permitindo contactos directos entre os 
operadores económicos e destes com o consumidor final de produtos e/ou 
serviços, representando para as empresas participantes, uma eficaz plataforma 
de intercâmbio comercial.

Haverá,  um  conjunto  de  iniciativas  paralelas  à  Feira,  no  sentido  de  
acrescentar  valor  ao certame, com realizações diversas que vão dos workshops 
aos seminários, entre outras actividades de interesse para a classe empresarial.  
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O Certame, FIC, é hoje o maior evento empresarial/comercial realizado no país. 
Pretende-se que as feiras sejam para além de um espaço privilegiado de 

promoção de produtos e serviços, mas também uma janela de atracção de 
investimentos para Cabo Verde, de visitantes, tanto residentes como não 

residentes.
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