
TORONTO | MONTREAL

25 A 28 DE FEVEREIRO

MISSÃO

BRASIL - CANADÁ 
EM INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÃO:



A MISSÃO
A Missão Brasil-Canadá em Infraestrutura levará 

executivos e representantes do governo brasileiro para 

uma visita de 4 dias para encontros com representantes 

dos setores público e privado envolvidos no setor de 

infraestrutura.

 

A missão é uma parceria entre Abdib e Governo do 

Canadá, por meio não Consulado Geral do Canadá em 

São Paulo e o apoio dos governos das províncias do 

Quebec e Ontario, bem como das Câmaras de Comércio 

nos dois países. 



POR QUE PARTICIPAR?
O objetivo da missão é promover oportunidades de 

investimentos, networking e troca de experiências sobre os 

setores de infraestrutura brasileiro e canadense.

 

Os participantes terão acesso a um curso de PPP 

avançado, com certificação pelo Conselho Canadense de 

PPPs, em que poderão discutir questões relacionadas à 

estruturação, financiamento e gestão de contratos de 

PPPs no modelo canadense. 

 

O programa inclui visitas técnicas, rodada de negócios e 

um seminário para a apresentação de oportunidades de 

investimento a potenciais investidores canadenses, com a 

participação de governos e empresas brasileiras.



PROGRAMA
25 de fevereiro

Treinamento de PPP (Canadian Council of PPPs) | Visita técnica  a 

projeto de infraestrutura.

 

26 de fevereiro

Roadshow sobre oportunidades de Investimento em Infraestrutura 

no Brasil | Almoço de networking | Rodada de Negócios.

 

TORONTO

27 de fevereiro

Roadshow sobre oportunidades de Investimento em Infraestrutura 

no Brasil | Almoço de networking | Rodada de negócios.

 

28 de fevereiro

Visita técnica (Porto de Montreal) | Visita técnica a projeto de 

infraestrutura (a definir)

MONTREAL

Agenda sujeita à alteração



PARCEIROS

APOIOS



INVESTIMENTO
 

Participação nas atividades da missão;  Participação no treinamento com certificado; Material 

do curso;  Tradução simultânea para o curso e as visitas técnicas; Traslado terrestre para as 

visitas; Assessoria internacional especializada; Espaço para reuniões individuais.

O QUE ESTÁ INCLUSO *:

* Custos referentes a passagens, hospedagens não estão inclusos. 
Despesas pessoais, visto e documentação são de responsabilidade 
do participante. 

VAGAS 

LIMITADAS



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO 
MASTER (COTA EXCLUSIVA)

Participação de 4 representantes nas atividades da missão 

(curso, roadshow e visitas técnicas);

Possibilidade de incluir visita à empresa ou oferecer uma 

agenda na missão (coquetel ou jantar) para a delegação;

Exposição da marca como patrocinador;

Participação no programa do seminário;

Inclusão de material de divulgação ou brinde do 

patrocinador;

Anúncio no e-book/relatório pós-missão;

Certificados de participação.

R$ 85.000,00



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO 
OURO (2 COTAS)

Participação de 2 representantes nas atividades da missão 

(curso, roadshow e visitas técnicas);

Exposição da marca como patrocinador;

Participação no programa do seminário;

Inclusão de material de divulgação ou brinde do 

patrocinador;

Certificados de participação.

R$ 45.000,00



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO 
PRATA (1 COTA)

Participação de 1 representante nas atividades da missão 

(curso, roadshow e visitas técnicas);

Exposição da marca como patrocinador;

Participação no programa do seminário;

Certificados de participação.

R$ 25.000,00



Contato

Igor Rocha
igor@abdib.org.br

(11) 3094-1975 | (11) 98686-4141

Cintia Torquetto
cintia.torquetto@abdib.org.br

(11) 3094-1971 | (11) 95254-63161


