
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

 Missão Empresarial à Web Summit 2017 

Período de duração da missão (datas de início e término) 

 01/11 a 10/11/2017 

Objetivo(s) da missão 

 Proporcionar a participação de até 10 empresários no evento WebSummit que será realizado 
entre os dias 06 a 09/11/2017 em Lisboa-Portugal. 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 

A Web Summit é uma conferência de tecnologia , realizada anualmente desde 2009. Os temas das 
conferências são centrados em avanços em tecnologia e inovação para empresas e os 
participantes vão desde Grandes Empresas até as Micro e Pequenas Empresas que atuam no 
seguimento de tecnologia e inovação. Este é considerado o maior evento do seguimento na 
Europa e um dos maiores do mundo. São esperados em torno de 65.000 participantes em 2017. 

Número de vagas A quem se destina 

 10 vagas sendo 01 (uma) por 
empresa. 

Micro e Pequenas Empresas do que atuem com inovação e 
tecnologia no Estado de Goiás. 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

01/11/2017 À definir Aeroporto Santa Genoveva – Goiânia 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

10/11/2017 À definir Aeroporto Santa Genoveva - Goiânia 

Período de inscrições 

 03/10 a 06/10/2017 

Data de divulgação da seleção 

 09/10/2017 

Período de contratação 

 10 e 11/10/2017 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 
documentação 

 Éder José (62) 3250-2326 eder.oliveira@sebraego.com.br 

Valor de investimento 

Valor do pacote = R$ 12.500,00 
Valor do subsídio concedido pelo SEBRAE = R$ 6.250,00 
Valor a ser pago pelo empresário = R$ 6.250,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais)  
O VALOR PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DE DINHEIRO, CARTÃO DE DÉBITO OU CARTÃO DE 
CRÉDITO (este último parcelado em até 06 vezes). 

Informações sobre o pacote 

 O pacote inclui: 

 Traslado aéreo Goiânia/ Lisboa-Portugal / Goiânia; 

 Diárias de hospedagem em quartos duplos; 

 Seguro viagem 
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OBS.: os valores e datas acima informados, bem como as informações sobre o pacote poderão 
sofrer alterações. Caso aconteça será publicado uma errata no site. 

Outras informações complementares 
1) As micro e pequenas empresas que tiverem o interesse em se inscrever e receber o subsídio 
concedido pelo SEBRAE deverão acessar o link goo.gl/fpG3Hp para preenchimento e envio da 
documentação para participar da seleção dentro do prazo estipulado neste comunicado. 
2) O SEBRAE reserva-se no direito de cancelar e/ou alterar o pacote/programação da missão. 
Neste caso será inserida nova comunicação no site.  
3) Caso não sejam selecionados o número mínimo de 05 (cinco) participantes o SEBRAE reserva-se 
o direito de cancelar a missão empresarial (Item 8.3 do Regulamento de Seleção para Participação 
em Missões Empresariais do SEBRAE Goiás). 

 
 

Para saber como participar das missões empresariais do Sebrae Goiás, acesse no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-

empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD, em “Como participar”, o 
item “Regulamento para seleção e participação”. 
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