
Programa de Internacionalização para Portugal
Setembro a Novembro de 2022

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO E

CREDENCIAMENTO



PREÂMBULO

O Programa de Internacionalização para Portugal é uma iniciativa realizada no âmbito do
Projeto Setorial Brasil IT+, executado pela Softex e Apex-Brasil. O Programa acontecerá de
setembro a novembro de 2022 e tem como objetivo promover apoio às empresas de software
e serviços de TI, startups em fase de product market fit no Brasil e scale ups que buscam
expandir suas operações internacionalmente com foco no mercado português. O Programa
abrange as seguintes ações: trilha de treinamento online, participação no evento Web Summit
2022 e monitoramento e acompanhamento pós-evento.

1. OBJETO

1.1. Credenciamento de empresas de software e serviços de tecnologia no âmbito do
Projeto Setorial Brasil IT+ para participação no Programa de Internacionalização
para Portugal.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do Programa de Internacionalização para Portugal empresas de
software e serviços de tecnologia, startups em fase de product market fit e scale ups
credenciadas no Projeto Setorial Brasil IT+ nas categorias Free ou Premium .1

2.2. O Programa de Internacionalização para Portugal selecionará até 45 empresas que serão
beneficiadas em 1 (uma) ou 2 (duas) fases conforme detalhado a seguir:

I. Fase 1: Credenciamento e Trilha de Treinamento Online
a) Vagas: até 45 empresas credenciadas nos planos Free ou Premium.
b) Benefícios:

i. Acesso ao Programa de Internacionalização para Portugal;
ii. Acesso aos conteúdos da Trilha de treinamento online;
iii. Interação com palestrantes e networking com os demais participantes do

Programa; e
iv. Certificado de participação.

1 Detalhamento dos planos de assinatura na seção iii dos Anexos.



II. Fase 2: Missão Internacional para o Web Summit
a) Vagas: até 15 empresas credenciadas no Plano Premium.
b) Benefícios:

i. Entrada franca no evento na categoria general attendee (uma credencial por
empresa);

ii. Acesso ao “Pavilhão Brasil” como ponto de referência no evento;
iii. Acompanhamento e monitoramento de resultados pós-evento.

c) Critérios obrigatórios para seleção para a Fase 2  (caráter eliminatório) :2

i. As empresas interessadas em participar do Programa de Internacionalização para
Portugal precisam ser credenciadas ou se credenciar no Projeto Brasil IT+, ter
CNPJ ativo, possuir produto/serviço para comercialização finalizado e ter gerado
faturamento e/ou recebido investimento nos últimos 12 meses;

ii. Atender ao perfil definido como público-alvo do Programa: empresa brasileira de
software e serviços de tecnologia, startup segundo marco legal ou scale up;;

iii. No caso de startup, autodeclarar que já atingiu product market fit no Brasil;
iv. Estar credenciada no Projeto Setorial Brasil IT+ ou realizar credenciamento no

período de chamada do Programa de Internacionalização para Portugal;
v. Domínio/fluência do idioma inglês pelo representante da empresa que irá

participar do evento;
vi. Não ter pendências no preenchimento de avaliações de satisfação e/ou envio de

comprovante de gastos como contrapartida em eventos anteriores promovidos no
âmbito do Projeto Setorial Brasil IT+; e

vii. Não serão aceitas consultorias, agências e/ou instituições.

d) Critérios de seleção classificatórios por pontos::

i. Empresa cliente do Projeto Setorial Brasil IT+ há pelo menos 1 ano antes da
chamada do Programa de Internacionalização para Portugal (0,5 ponto);

ii. Empresa tem website e material promocional em inglês (3 pontos);
iii. Empresa tem potenciais clientes mapeados em Portugal ou solução/serviço

validado no país-alvo (2,5 pontos);
iv. Empresa tem orçamento para internacionalização em 2023 (2 pontos); e
v. A empresa tem um time dedicado para internacionalização (2,5 pontos).

e) Participação de empresas participantes do Programa de Qualificação para Exportação
(PEIEX) da Apex-Brasil

Serão oferecidas 5 vagas adicionais em caráter exclusivo a empresas de software e serviços
de tecnologia participantes do PEIEX.. Estas empresas devem indicar, no momento da
inscrição, que fazem parte do programa de qualificação e o núcleo PEIEX correspondente.

2 A inscrição no Programa não garante a participação no Web Summit.



Para seleção das 5 empresas participantes do PEIEX serão observados os critérios i, ii e iv
obrigatórios para seleção da Fase 2 do Programa de Internacionalização para Portugal. Ainda,
a empresa deve ter finalizado ou estar na fase final da qualificação do PEIEX.

Adicionalmente, serão observados os seguintes critérios classificatórios:

i. Empresa tem website ou material promocional em inglês -  3 pontos
ii. Domínio/fluência do idioma inglês pelo(s) representante(s) da empresa no(s) -  3
Pontos
iii. Empresa com Mapa de Valor do PEIEX direcionado para países da Europa - 1 ponto

Em caso de empate, será observado os seguintes critérios:

i. Empresa que tenha finalizado a qualificação do PEIEX - 5 pontos
ii. Empresa com Mapa de Valor do PEIEX direcionado para países da Europa - 1 ponto

As empresas participantes do PEIEX terão isenção do pagamento de contribuição associativa
do Projeto Brasil IT+. Não obstante, deverão se credenciar ao Projeto por meio de termo de
adesão.

e) Investimento:

A Missão Internacional ao Web Summit, atividade da Fase 2 do Programa de
Internacionalização para Portugal, é exclusiva para empresas credenciadas no plano premium
do Projeto Setorial Brasil IT+. As empresas interessadas em participar da atividade deverão
optar pelo plano premium ao credenciar-se para participar do Programa.

Valores de Contribuições Associativas - Plano Premium Projeto Setorial Brasil IT+

Categoria Faturamento Anual Contribuição Mensal

Seed Até R$ 1 milhão R$ 330,00

Early Stage De R$ 1 milhão a R$ 6 milhões R$ 550,00

Scale Up B De R$ 6 milhões a R$ 20 milhões R$ 1.100,00

Classe A De R$ 20 milhões a R$ 35 milhões R$ 1.980,00

Classe B Acima de R$ 35 milhões R$ 3.300,00

f) Responsabilidades da empresa participante na Missão Internacional do Web Summit:

I. Os custos e procedimentos referentes à participação do representante da empresa
(passagens aéreas, alimentação, transporte terrestre, hospedagem, procedimentos



consulares e de vacinação, seguro de viagem, logística, materiais promocionais e
demais despesas pessoais) são de inteira responsabilidade das empresas
participantes;

II. Caso o representante da empresa não consiga realizar o embarque, necessite ser
mantido em quarentena no país de destino ou necessite realizar exames por
medidas sanitárias, os organizadores do Programa não se responsabilizarão pelos
eventuais procedimentos e custos envolvidos;

III. Confirmar participação na Missão com assinatura do Termo de Adesão ao Projeto
Setorial Brasil IT+;

IV. Fornecer informações e material de divulgação da empresa conforme as
especificações (formato e tamanho) e prazos indicados pelos organizadores do
Programa;

V. Incluir menção e/ou logomarca do Projeto Setorial Brasil IT+ nas suas divulgações
referentes à participação no Programa, em redes sociais, website e imprensa.

VI. Participar da trilha de treinamento online promovida no âmbito da Fase 1 do
Programa;

VII. Preencher o formulário de avaliação após o Programa e estar disponível para
futuras atividades de monitoramento realizadas pelos organizadores da ação. O
não preenchimento de avaliações/monitoramentos poderá inviabilizar futuras
participações em ações com apoio do Projeto Setorial Brasil IT+; e

VIII. Apresentar, como contrapartida, comprovantes de despesas logísticas para
participação no Programa.

3. CRONOGRAMA

Inscrições e Credenciamento 08/08/2022 a 31/08/2022

Resultado Fase 1 e 2 05/09/2022

Trilha de treinamento online 20/09/2022 a 21/10/2022

Missão Internacional ao Web Summit 01/11/2022 a 04/11/2022

Monitoramento pós-evento 11/2022 a 11/2023

4. DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. Só serão solicitados dados pessoais dos candidatos nas etapas de inscrição;

4.2. Os dados coletados nas duas fases deste regulamento não serão usados para

outras finalidades que não seja as descritas nele;

4.3. A Softex não compartilha dados pessoais com terceiros alheios a esse edital,

exceto por força de obrigação legal, conforme lei 13.709/2018.

4.4. A Softex faz tratamento de dados pessoais de forma segura e controlada para

garantir a privacidade dos seus dados.



4.5. Os encontros da Fase 1 serão todos no formato online e serão gravados, sendo

inclusive feito registros por meio de prints para confecção de relatórios

posteriores.

4.6. Os dados coletados para o alcance da finalidade já explicitada neste

regulamento serão armazenados pelo período que compreenderão a realização

do Programa de Internacionalização para Portugal e posteriormente para envio

de informações da Softex e Apex-Brasil sobre futuros programas, projetos e

ações, bem como para o cumprimento de obrigação legal.

5. INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições para o Programa de Internacionalização para Portugal estarão
abertas de 08 de agosto até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 31 de agosto de
2022 e poderão ser feitas por meio do
site:www.brasilitplus.com/internacionalizacaoportugal/

5.2. No formulário de inscrição a empresa deverá indicar quais fases gostaria pleitear
participação no âmbito do Programa:

I. Fase 1: Credenciamento e Trilha de Treinamento Online; e
II. Fase 2: Missão Internacional ao Web Summit.

5.3. Fluxo de inscrição e credenciamento:

http://www.brasilitplus.com/internacionalizacaoportugal/


ANEXOS

i. Glossário

Projeto Setorial Brasil IT+: projeto de fomento à internacionalização de empresas, focado em
startups, scale ups, micro e pequenas empresas. Executado pela Apex-Brasl e Softex.

Termo de Adesão: Documento de consentimento de uso de dados das empresas aderidas por
meio do qual a empresa se torna vinculada ao Projeto Brasil IT+.

Plano Free: Plano gratuito que dá acesso limitado aos serviços do Projeto Setorial Brasil IT+.

Plano Premium: Plano pago que dá acesso a todos os serviços do Projeto Setorial Brasil IT+.

Empresa aderida/credenciada: Empresa signatária do plano free ou premium.

ii. Programa de Internacionalização para Portugal

O Programa de Internacionalização para Portugal é uma iniciativa do Projeto Brasil IT+,
executado pela Softex e Apex-Brasil. O Programa tem como objetivo promover apoio
estruturado às empresas de software e serviços de TI que buscam expandir suas operações
internacionalmente com foco no mercado português. A iniciativa disponibilizará para as
empresas participantes: atendimento personalizado, preparação e treinamento prévio e
participação no evento Web Summit 2022). O Programa acontecerá em 2 fases:

Fase 1: Credenciamento e Trilha de Treinamento Online
Fase 2: Missão Internacional ao Web Summit

Buscando promover conhecimento sobre expansão internacional e os melhores resultados
em termos de preparação e geração de negócios para a delegação de empresas participantes
do Web Summit 2022, o Programa oferecerá trilha de treinamento online com conteúdos
práticos em formato de podcasts, workshops e webinars com possibilidade de interação da
audiência. A trilha abordará temas como: operações globais, negociações e aspectos
culturais, preparação para eventos internacionais, overview e passo a passo para abertura de
empresas em Portugal.

Web Summit 2022

Data: 01 a 04 de Novembro
Local: Lisboa, Portugal
Site: websummit.com

O Web Summit é um evento focado no mercado europeu, com abrangência mundial. Reúne
CEOs de empresas de tecnologia, startups, investidores e tomadores de decisão para discutir
sobre os próximos passos e desafios tecnológicos na indústria. O evento é uma das maiores
e mais importantes conferências de tecnologia, inovação e empreendedorismo no mundo.

O formato do evento abrange palestras sobre tendências de inovação e tecnologia, exposição
de grandes empresas e instituições internacionais, promoção de conexões entre empresas e

https://websummit.com/


investidores, capacitações e oportunidades de divulgação para startups. O fluxo de
participantes chega a 150 mil pessoas a cada edição.

Em 2022, a participação brasileira no Web Summit contará com um “Pavilhão Brasil” que
servirá de ponto de encontro entre os brasileiros no evento, local de referência para reuniões
de negócio e palco para exibição das muitas inovações que o país levará à Europa na ocasião.

iii. Projeto Setorial Brasil IT+

O Projeto Setorial Brasil IT+ é uma iniciativa do governo brasileiro para fomento à
internacionalização de empresas de software e serviços de tecnologia. Executado há 17 anos
pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) e a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Projeto Setorial Brasil
IT+ já envolveu mais de 640 empresas interessadas em expandir sua atuação para além das
fronteiras nacionais. O volume de negócios gerado pelas companhias aderidas ao Projeto
atingiu US$ 421 milhões em 2021.

O Projeto oferece para as empresas brasileiras interessadas em se internacionalizar: ações
estruturantes focadas em capacitação e inteligência comercial, além de suporte para a
presença nos maiores eventos de tecnologia do mundo com foco em prospecção e realização
de negócios com valores subsidiados.

Outros benefícios oferecidos às associadas são acesso prévio a informações qualificadas
sobre os mercados-alvo, validação de produto e conexão com potenciais clientes e parceiros
no exterior, bootcamps virtuais, rodadas de negócios e missões internacionais online e
virtuais.

Planos de assinatura:

São disponibilizadas duas modalidades de assinatura para as empresas interessadas em se
beneficiar das oportunidades de internacionalização oferecidas no âmbito do Projeto Setorial:

https://www.abf.com.br/franchisingbrasil/apex-brasil/
https://www.abf.com.br/franchisingbrasil/apex-brasil/


O Plano Premium requer contribuição associativa mensal definida de acordo com a faixa de
faturamento da empresa:

Empresas brasileiras de software e tecnologia interessadas em aderir à iniciativa podem
entrar em contato por meio do e-mail: internacional@softex.br


