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1º Medidas restritivas políticas, económicas, fiscais e tributárias

2º Construção de uma nova Marca do Turismo de Portugal
• Gastronomia
• Festivais de música
• Surfe
• Golfe

3º
Programa Nacional de Reformas: 500 medidas implantadas desde 
2010 para reforçar educação, inovação e competitividade

4º

Externalidade positiva da insegurança em vários países europeus e 
do norte de África – Turismo de 21M de visitantes e forte 
emigração

5º

Criação de um conjunto de incentivos ao investimento (Golden 
Visa, Portugal 2020) e de um ecossistema integrado para Startups

6º
Transformação cultural inédita: povo português tornou-se 
empreendedor!!!

Razões do Sucesso de Portugal



+3.000 startups incubadas

135 incubadoras

40 venture capitals ativos

20 business angels

20 programas de aceleração

20 programas de aceleração 
corporate

€240M financiamento disponível 
para co-investimento 

Ecossistema Empreendedor em Portugal*

*Fonte: Números Startup Portugal 2018.



Mapa do Venture Capital em Portugal



Histórias de Sucesso em Portugal



Missão Web Summit 2018

● Foram recebidos quase 200 brasileiros em

nossa comitiva;

● Maior missão empresarial do Web Summit 2018;

● Stand Brazil Connection by ABDI no Web

Summit;

● Conexões e matchmakings realizados. Acordo

celebrado entre ABDI e SEiiA para a troca de

experiência entre Brasil e Portugal na área de

Indústria 4.0

● Protocolo de Cooperação entre a Prefeitura de

Guarulhos e a Invest Lisboa para promoção

de agenda voltada ao aumento do comércio

bilateral Brasil-Portugal



Stand Brazil Connection by ABDI



Eduardo Migliorelli - CEO Atlantic Hub
Entrevista RTP - Web Summit 2018

Web Summit: Mais de 100 investidores 

brasileiros participam em missão 

empresarial à Portugal.

Conexão Missão Web Summit 2018 - ABDI e 

CEiiA: Startups de Brasil e Portugal com 

incentivo para se conectarem à indústria 4.0.

Cobertura da Missão 2018

http://www.youtube.com/watch?v=KKNeK0Hpnw0
https://www.dn.pt/lusa/interior/web-summit-mais-de-100-investidores-brasileiros-participam-em-missao-empresarial-a-portugal--9849502.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/web-summit-mais-de-100-investidores-brasileiros-participam-em-missao-empresarial-a-portugal--9849502.html


Making Off Missão Web Summit 2018

http://www.youtube.com/watch?v=3ElfcHIpXuI


● A Web Summit Lisboa 2019 é uma missão de 

negócios, tecnologia e inovação que vai 

conectar startups e empresários brasileiros com 

o ecossistema empreendedor da capital 

portuguesa que figura entre uma das melhores 

regiões na Europa para criação de empresas.

● Um dos pontos altos da missão é a participação 

no Web Summit, a maior e mais importante 

conferência de tecnologia, inovação e 

empreendedorismo no mundo, além de contar 

com diversas visitas técnicas focadas em 

networking e oportunidades de negócios em 

uma das mais vibrantes startups-cities da 

Europa.

Descrição da Missão 2019



Diferenciais da Missão 2019

● Visitas às maiores aceleradoras e incubadoras de 

Portugal;

● Encontro com investidores (businesss angels e 

venture capitals);

● Apresentação dos principais incentivos financeiros e 

tributários para novos negócios em Portugal;

● Visitas técnicas às duas maiores startups 

portuguesas (unicórnios);

● Reunião com líderes do governo português na área 

de inovação e empreendedorismo (secretários de 

estado, Portugal Venture, Startup Portugal, PME 

Investimentos entre outros);

● Agenda personalizada com sugestão de palestras e 

atividades para maximizar a participação no evento;

● Networking único entre os participantes da missão.



Novembro      04 | Seg           05 | Ter          06 | Qua        07 | Qui           08 | Sex           09 | Sáb

Visita TécnicaAbertura

Visita Técnica

Como 
fazer 

negócios 
em 

Portugal?

Happy Hour
The Garden

Visita Adega

Happy Hour
Sky TivoliHappy Hour

LACS

Manhã

Tarde

Noite

Almoço Livre Livre

*Agenda sujeita a alterações pela comissão organizadora 

Jantar
Gala

Agenda da Missão 2019

Visita Técnica

LivreLivre Livre Livre



Investimento Missão 2019

Investimento no Pacote Técnico: Eur 750,00
(Forma de Pagamento: Cartão de crédito: em até 3x sem juros e de 4 - 12x com juros) 

Observações:

● Associados da Câmara Portuguesa possuem desconto especial de 20% no pacote técnico.

● Verifiquem as melhores condições de hospedagem e Aéreo diretamente em nossa página da missão.

● Ingresso Web Summit - Estamos buscando a melhor condição para os participantes da missão. Assim que 

disponibilizado na página da missão, os participantes serão comunicados para a aquisição.

www.missaoportugal.com.br

http://www.missaoportugal.com.br


Eduardo Migliorelli
CEO

Nuno Rebelo de Souza
Presidente

Filipe Roup Rosa
CEO

Quem irá acompanhar a Missão 2019

https://www.linkedin.com/in/filiperouprosa/
https://www.linkedin.com/in/eduardomigliorelli/
https://www.linkedin.com/in/nuno-rebelo-de-sousa-7784957/


Quem já esteve conosco



www.missaoportugal.com.br

Para mais informações
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