
 

 

Errata de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

Missão Técnica de Benchmarking a Cabo Verde 

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

09 a 17 de maio de 2018 

Objetivo(s) da missão 

 
Proporcionar a participação de até 20 empresários atendidos pelo Projeto Brasil Central Turismo, 
sendo 10 empresários de Pirenópolis e 10 empresários da Chapada dos Veadeiros, a Missão 
Técnica de Benchmarking a Cabo Verde, que tem como objetivo despertar e fortalecer nestes 
empresários o processo de aceitação e valorização da sua cultura e potencialidades, tais como a 
produção rural associada ao turismo, a organização territorial, o uso de certificação de produção e 
operação, resguardando a qualidade exigida pelo mercado internacional, e também nacional, e a 
cooperação, assuntos estes que Cabo Verde, um arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas, de 
colonização Portuguesa, na região central do Oceano Atlântico, tem se tornado referência para 
benchmarking. 
 

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

 
Missão Técnica Internacional de Benchmarking a Cabo Verde, de 10 a 16 maio de 2018, com 
empresários assistidos pelo Projeto Brasil Central Turismo nas ZAPs de Pirenópolis e Chapada dos 
Veadeiros, incluindo:  
 

 Transporte em todas as ilhas e entre ilhas que formam Cabo Verde e que terão atividades 
da missão;  

 Hospedagem em apartamento duplo com café da manhã;  
 Alimentações (almoço e jantar) para todos os dias em Cabo Verde;  
 Seguro viagem;  
 Organização das agendas institucionais de reuniões e atividades que compõem a missão, 

bem como acompanhamento técnico de toda a missão e reuniões. 
 
Atividades que comporão a Missão Técnica:  

 
 Reunião de briefing com a apresentação da proposta das atividades da missão técnica;  
 Visita a Ilha do Fogo para conhecer o patrimônio local e entender a dinâmica do turismo de 

natureza e aventura na ilha, aliado a produção associada ao turismo, em áreas rurais com 
produção de uva e café orgânicos, envolvendo certificação de produtos, ecoturismo 
tecnológico e produção vegetal como diferencial turístico;  

 Conhecer a Coffee-Sprit cooperativa de produtores de café orgânico, reconhecido 
mundialmente pela qualidade e vivência;  

 Encontro com o Presidente da Câmara do Mosteiro, concelho/município Cabo Verdiano 
essencialmente agrícola, que alia produção agrícola, certificação e turismo;  

 Conhecer a realidade e a dinâmica das comunidades voltadas para a oferta de atividades de 
natureza como caminhada e espeleologia nos vales dos vulcões;  

 Conhecer a produção de Vitivinicultura na cidade de São Felipe;  
 Reunião com empresários locais que recebem turistas internacionais para atividades de 

natureza e turismo de experiência;  
 Conhecer e reunir-se com a cooperativa de produção de vinho orgânico e seus cooperados, 

em São Felipe e Santiago, entendendo a dinâmica dessas instituições com o turismo de 
experiência. Entender o funcionamento da Adega de Vinhos, das erupções vulcânicas e 



 

 

consequências para a população local, projetos de cooperação com as Canárias para a 
certificação da origem do vinho do Fogo (VQPR) e para a criação da confraria de vinhos de 
Macaronésia (Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira); 

 Reunião com o Presidente da Associação dos Municípios de Santiago, Diretor Geral do 
Turismo e Transportes e Administrador da Pró-Empresas, responsável pelas ações de 
fomento empreendedoras em Cabo Verde;  

 Conhecer a culinária local com suas inter-relações com o turismo de experiência e a atração 
do turismo internacional, valorizando a produção local, comunidades tradicionais e a 
identidade das regiões (ilhas) e do pais; 

 City Tour na Cidade Velha, ilha de Santiago, e visita aos museus para entender a história do 
país e seu povo, cultura e tradições musicais e culinárias; 

 Encontro técnico com a Câmara de Turismo de Santiago; e 
 Visita técnica a Eco Centro dos caminhos de DARWIN e Projeto RABELART. 

 
* Atividades/Programação sujeitas a alterações, sem aviso prévio. 

 

Número de vagas A quem se destina 

20 vagas sendo 01 
(uma) por empresa. 

Micro e Pequenas Empresas do setor de turismo de Pirenópolis e Chapada 
dos Veadeiros, que estejam participando ativamente do Projeto Brasil 

Central Turismo, devidamente comprovado pelos registros no Sistema de 
Atendimento do Sebrae. 

Data de  
saída 

Horário de  
saída 

Local de saída 

09/05/2018 
A ser informado 

após a definição do 
vôo 

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 
Kubitschek – Brasília/DF 

Data de  
chegada 

Horário de chegada Local de chegada 

17/05/2018 
A ser informado 

após a definição do 
vôo 

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 
Kubitschek – Brasília/DF 

Período de inscrições 

15 a 22 de fevereiro de 2018 

Data de divulgação do resultado da seleção 

26 de fevereiro de 2018 

Período de contratação 

27 de fevereiro a 01 de março de 2018 

Responsável(is) pela 
missão 

Fone(s) para 
informações 

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

Cléber Chagas  
(Grupo da Chapada dos 

Veadeiros) 
(62) 3481-9300 

regionalnordeste@sebraego.com.br  
maria.leao@sebraego.com.br  

* Importante que a inscrição e a documentação 
necessária sejam encaminhadas a todos os e-mails 

citados acima e que o candidato confirme o 
recebimento através do nº (62) 3481-9300. 

Maria Auxiliadora 
Gomes Leão  

(Grupo de Pirenópolis) 
(62) 3329-2300 

Valor de investimento 
 

Valor do pacote = USD 2.855,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco dólares)  
Valor do subsídio concedido pelo SEBRAE = 50% do valor total do pacote 
 

Valor a ser pago pelo empresário = 50% do valor total do pacote = USD 1.427,50 (valor 
aproximado, dependendo do valor do dia do fechamento da missão – conversão será realizada 
conforme cotação oficial do dia). 
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O VALOR PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DE DINHEIRO, CARTÃO DE DÉBITO OU CARTÃO DE 
CRÉDITO (este último parcelado em até 06 vezes). 
 
Notas: 
1) A conversão da moeda será realizada no dia da contratação com o Sebrae. 
2) Valores por pessoa, tarifas de sistema, sujeitas a alteração e disponibilidade no ato da emissão. 
3) O valor do pacote pode mudar de acordo com a flutuação das companhias aéreas. 
4) Obrigatório o uso de passaporte. 
5) Todo os passageiros precisam do Certificado INTERNACIONAL de vacina de febre amarela, caso 

contrário não embarca. 
 

Informações sobre o pacote 

 
O pacote inclui: 

 07 noites de hospedagem em Cabo Verde, em apartamentos duplos. 

 Seguro viagem para todo o período. 

 Aéreo Brasília/Cabo Verde/Brasília. 

 Transfer In/ Out (aeroporto/hotel/aeroporto) e atividades técnicas. 
 
  Notas: 

 Caso haja necessidade de pernoite ou alimentações no trajeto Brasília/Cabo 
Verde/Brasília, devido a conexão ou horários de voos, as despesas decorrentes ficarão a 
cargo dos participantes e não do Sebrae, visto que estas despesas não estão inclusas no 
pacote da missão. 

 As despesas com passaporte e visto para entrada no país, são de responsabilidade única e 
exclusivamente dos participantes da missão e das entidades oficiais emitentes, não tendo 
o Sebrae qualquer responsabilidade quanto a emissão, pagamentos necessários ou 
inocorrências decorrentes.  

 
 

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). 
4) O interessado na missão deverá entregar ao Sebrae, no ato da assinatura do Contrato, cópia 
legível do seu passaporte para os tramites de reserva nos voos internacionais. 
 

 

 

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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