
Conceito 
O I&I consiste num seminário empresarial que aborda temas 
relevantes para todos os que pretendem captar investimento e 
internacionalizar as suas operações. 

Desenvolvido para empresas e empresários com projetos inovadores, as 
sessões visam apresentar aos participantes as principais tendências e 
estratégias, bem como promover o encontro com especialistas na área do 
financiamento, investidores e empresas internacionais que possam apoiar 
estratégias de investimento e internacionalização. São três os pontos 
fortes deste evento: 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Investimento & Internacionalização  
Seminário

APRESENTAÇÃO 

Local 
Com um program 
descentralizado, o 
evento passará por 
dois dos polos 
empresariais mais 
dinâmicos do norte 
de Portugal: Porto e 
Aveiro. 

Data 
Partindo de um 
programa 
diversificado, 
constituído por 
módulos distintos 
mas 
complementares, o 
evento divide-se 
entre o dia18 e 19 
de maio, 
permitindo que os 
participantes 
possam escolher as 
sessões mais 
adequadas às suas 
estratégias. 

INVESTIDORES 
que apostam em 

empresas e auxiliam o 
seu crescimento

1
PARCEIROS 

para desenvolver novos 
mercados e novos 

negócios

2
ESPECIALISTAS 

que ajudam a trilhar os 
caminhos do sucesso 

do mundo global
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Programa 
Com um programa inovador o evento 
divide-se por dois dias e por duas 
localizações 

Com o objetivo de desenvolver uma grande 
proximidade aos pólos empresariais mais 
dinâmicos, o evento divide-se entre Porto e 
Aveiro, duas das mais dinâmicas localizações 
empresariais do Norte de Portugal. O evento 
inicia-se em Aveiro, com o apoio da Inovaria e 
conta com a seguinte programação: 

 
No dia seguinte, o evento tem lugar no Porto, 
nas instalações da UPTEC, o pólo tecnológico 
mais dinâmico do País, e conta com a seguinte 
programação: 

Os encontros 
empresariais são uma 
das partes mais 
atrativas do evento, 
potenciando a 
construção de uma rede 
de contactos 
internacional de 
enorme valor 

Um dos principais atrativos do seminário 
consiste na participação de empresas e 
instituições estrangeiras, relevantes para o 
desenvolvimento de negócios internacionais.  

Os participantes têm a possibilidade de 
contactar diretamente diversas empresas , 
investidores e especialistas, capazes de apoiar 
o crescimento dos negócios e das operações.  

Este ano, o evento contará com uma missão 
de empresas e instituições brasileiras, com 
particular destaque para a presença do 
Deputado Federal Celso Pansera, membro da 
Comissão de Ciência e Tecnologia da Camara 
dos Deputados em Brasília. 

Dia 18 de Maio -INOVARIA 

14:30 Chek-in

15:00 Sessão de Abertura 

15:30 Novos modelos de negócios globais

16:30 Intervalo

16:45 Financiamento para a expansão 
internacional

Dia 19 de Maio - UPTEC

8:30 Chek-in

9:30 O novo Brasil  no centro económico 
da América Latina

10:30 Estratégias Ibéricas no contexto de 
uma nova Europa

11:30 Tendências de investimento: o que 
procuram os investidores?

12:30 Almoço

14:30 Encontros empresariais
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