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TEL AVIV - 2 DE NOVEMBRO

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Chegada à Israel

TEL AVIV - 3 DE NOVEMBRO (Agenda Geral)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Autoridade de  
Inovação Israelense

A Autoridade de Inovação de Israel, responsável pela política de ino-

vação do país, é uma entidade pública independente e imparcial que 

opera em benefício do ecossistema de inovação israelense e da econo-

mia israelense como um todo.

Seu papel é nutrir e desenvolver recursos de inovação israelenses, 

criando e fortalecendo a infra-estrutura e o arcabouço necessários para 

apoiar toda a indústria do conhecimento.

Instituto Weizmann  
da Ciência

O Instituto Weizmann da Ciência ( ) é um instituto de 

ensino superior e de pesquisa, situado em Rehovot, Israel.  

Em contraste com outras Universidades Israelitas não oferece cursos 

de bacharelado, e só oferece cursos de mestrado e doutoramento na 

área das ciências naturais.

Cyber Park

O Cyberspark é uma joint venture da Agência Nacional de Cyber de 

Israel no Gabinete do Primeiro Ministro, do Município de Beer Sheva, 

da Universidade Ben Gurion do Negev e das empresas líderes no se-

tor de segurança cibernética.



TEL AVIV - 4 DE NOVEMBRO (Agenda Geral)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Technion

O Technion – Instituto Israelense de Tecnologia, é o principal instituto  

dedicado ao ensino de ciência e tecnologia, localizado em Haifa, Israel.  

Criado em 1912, o Technion é a universidade mais antiga do país  

e está dentre as mais seletivas. É pioneira global em campos como biotecnolo-

gia, células-tronco, espaço ciência da computação, nanotecnologia e energia. 

Três professores do Technion ganharam Prêmios nobel.

Cybergym

A CyberGym é uma joint venture da Israel Electric Corporation, uma empre-

sa de 7,7 bilhões de dólares que enfrenta incontáveis ataques cibernéticos 

diariamente, e a Cyber Control, consultoria líder em cibersegurança de Israel 

estabelecida por ex-agentes da NISA e especialistas em segurança.  

A empresa é líder global em segurança cibernética, fornecendo às organiza-

ções o treinamento, o conhecimento e as ferramentas necessárias para  

defender seus sistemas, infraestruturas, utilitários e dados confidenciais  

críticos contra ameaças cibernéticas complexas e em constante evolução.

Ministério da 

Saúde

O Ministério da Saúde é um ministério do governo israelense responsável 

pela formulação de políticas públicas de saúde. O ministério planeja, su-

pervisiona, licencia e coordena os serviços de saúde do país. Além disso, o 

ministério mantém hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas de saúde 

mental, programas de tratamento para abuso de substâncias e instalações 

para doentes crônicos.

SOSA

Fundada em 2013 por 25 grandes investidores israelenses e empreendedores 

de alta tecnologia, a SOSA, uma plataforma de inovação, preenche a lacuna 

entre a oferta e a demanda de inovação corporativa. Cidades e países dentro 

da rede SOSA, ganham acesso a inovação global de ponta. A SOSA está po-

sicionada no coração dos ecossistemas tecnológicos israelenses e de Nova 

York e ajuda corporações globais a se engajarem com empresas de  

tecnologia inovadoras.

The Library

The Library é o lar da comunidade de startups em Tel Aviv-Yafo. Inaugurado 

em outubro de 2011 pelo município de Tel Aviv, está localizado no coração 

do centro de negócios de Tel Aviv, onde oferece instalações de escritórios, 

organiza eventos de networking e fornece infra-estrutura profissional para 

jovens visionários tecnológicos.



TEL AVIV - 5 DE NOVEMBRO (Agenda Indústria 4.0)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Visita ao Let- lab

O Let-Lab é o laboratório de Inovação da Indústria 4.0, operando 

sob a licença daAutoridade de Inovação de Israel que fomenta um 

ecossistema de startups para capacitar inovações para a industria. 

Oferece às startups israelenses um rigoroso programa de 12 meses 

que visa acelerar o crescimento e lançar novos empreendimentos.

Visita ao Razor Labs

O Razor Labs ajuda as empresas a adotar soluções de Inteligência 

Artificial,construindo redes neurais personalizadas projetadas para 

otimizar os processosde negócios dos clientes e maximizar o ROI.

Groove Ventures
A Grove Ventures é uma VC voltada a strat-ups em nível inicial.

Possui enfase em tecnologia para a industria 4.0.

Mprest

A MPrest é uma fornecedora global de soluções de monitora-

mento e controle de missão crítica para os setores de defesa, 

segurança, utilidade e Internet das Coisas Industrial (IoT).

TEL AVIV - 6 DE NOVEMBRO (Agenda Indústria 4.0)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Overview do Setor
Palestra sobre o setor de saúde em Israel, conduzida pela expert  

do setor no Instituto de Exportação de Israel.

Reunião B2B
Reunião com empresa Israelense de energia selecionada de acordo 

com os interesses do grupo.

Reunião B2B
Reunião com empresa Israelense de energia selecionada  

de acordo com osinteresses do grupo.



JERUSALEM - 7 DE NOVEMBRO (Agenda Geral)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

OurCrowd

A OurCrowd é uma plataforma de crowdfunding de capital líder para investir 

em startups globais, liderada pelo empreendedor em série Jon Medved  

e administrada por uma equipe de profissionais de investimento experientes. 

Oferecendo acesso sem precedentes ao investimento em startups, inves-

tidores individuais através da OurCrowd estão alimentando inovações que 

mudam a forma como as pessoas trabalham, viajam, fazem compras, curam 

e conduzem negócios.

Mobilye

A Mobileye é uma subsidiária israelense da Intel que desenvolve sistemas 

avançados de assistência ao motorista baseados em visão (ADAS),  

fornecendo avisos para prevenção de colisões. A sede da Mobileye e seu 

principal centro de & D estão localizados em Jerusalém. Em março de 2017, a 

Intel anunciou que havia concordado com uma aquisição de US $ 15,3 bilhões 

da Mobileye. Esta é a maior aquisição de uma empresa israelense até hoje.

BioJerusalem

A fim de alavancar a vantagem competitiva de Jerusalém nas ciências da 

vida, a Autoridade de Desenvolvimento de Jerusalém (JDA) estabeleceu  

e financia a BioJerusalem, que opera como um centro único para em-

preendedores, empresas e investidores em ciências da vida que operam 

em Jerusalém. Seu objetivo é servir como catalisador para o desenvolvi-

mento da indústria de ciências da vida em Jerusalém.

Universidade 

Hebraica

A Universidade Hebraica de Jerusalém é a segunda universidade mais  

antiga de Israel, estabelecida em 1918, 30 anos antes do estabelecimento 

do Estado de Israel.

A universidade tem 5 hospitais de ensino afiliados, 7 faculdades,  

mais de 100 centros de pesquisa e 315 departamentos acadêmicos.  

A partir de 2018, um terço de todos os candidatos a doutorado em Israel 

estão estudando na Universidade Hebraica.

JERUSALEM - 8 DE NOVEMBRO (Agenda Geral)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Dia livre Tour aos lugares sagrados



Realização 

 

Apoio


