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AGRISCAPE 

29 e 30 de outubro de 2019 

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 
 
 

SOBRE A AGRISCAPE1 
 
A AGRISCAPE - The International Exhibition on Agricultural Investments Abroad é um 
evento único para investimentos no setor agrícola, onde instituições públicas e privadas 
estrangeiras apresentam portfólios de ativos agrícolas com perspectivas globais para 
negociação com investidores estrangeiros. O intuito é de gerar oportunidades de 
investimentos estrangeiros para o setor agrícola em diversos países. 
Desde sua primeira edição em 2017, a Agriscape reúne mais de 60 países representados 
por meio de 50 exibidores e 300 visitantes. É um evento apenas para convidados, fechado 
ao público geral. Os exibidores apresentam seus portfólios agrícolas (que podem incluir 
empresas de processamento, fazendas, terras, armazéns, entre outros).  
Recentemente, o governo de Abu Dhabi anunciou que U$ 272 milhões foram alocados 
para inovações tecnológicas em agricultura além de ter aprovado mais de U$ 1.52 bilhões 
para Pesquisa & Desenvolvimento com relação aos temas voltados para escassez de água 
e segurança alimentar nos próximos cinco anos.  
 
• Data: 29 e 30 de outubro de 2019 
• Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. 
• Organizador: O evento é resultado de uma parceria entre o Food Security Center 
Abu Dhabi e o Food Security Alliance de Abu Dhabi, com a cooperação do Ministério das 
Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e a patronagem do Emir Mansour Bin 
Zayed Al Nahyan, Primeiro-Ministro dos EAU e Ministro das Relações Presidenciais. A 
Multibridge Event Management é a organizadora do evento.  
• Site: www.agriscapeuae.com 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Todas as informações oficiais da ação estão no site do evento www.agriscapeuae.com ou podem 

ser obtidas pelo e-mail agtech@agriscapeuae.com 

http://www.agriscapeuae.com/
http://www.agriscapeuae.com/
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SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO AGTECH ZONE 
 
A Agriscape sendo um dos pontos de encontro mais sólidos para investidores em 
agricultura na região, criou para 2019, uma área chamada de AgTech Zone, no espaço de 
exibição, reunindo empreendedores de soluções tecnológicas para novos processos e 
técnicas que estejam em busca de investimentos em diversos mercados ao redor do 
mundo. 
 
Candidatos brasileiros e de todo o mundo poderão participar submetendo um formulário 
de participação até junho de 2019.  
O objetivo é de oferecer visibilidade às soluções tecnológicas com os produtos e técnicas 
mais promissores ao redor do mundo, vinculados ao setor agrícola.  
 
Os setores de maior importância para as autoridades dos Emirados Árabes Unidos são: 
• Piscicultura (Aquicultura) 
• Estufas (Greenhouses) 
• Produção animal 
• Criação de aves  
• Engorda de vitelos 
• Criação de ovinos 
• Cultura de cogumelos 
• Fruticultura 
• Cultivo de figo 
• Tecnologia Pós-Colheita 
• Aquapônicos 
• Aeropônicos 
• Hidropônicos 
 
Contudo, haverá investidores que buscam uma ampla gama de oportunidades de 
investimentos que não se limita a lista acima, apenas. Os candidatos selecionados 
receberão os seguintes benefícios custeados pelos organizadores: 
 

a) Espaço individual em estande na AGTech Zone com logomarca aplicada da 
empresa; 

b) Credenciais de participação na feira com acesso à todas as atividades do evento, 
incluindo utilização da plataforma de match-making com investidores, para que 
os empreendedores tenham a chance de interagir com 300 investidores no setor 
de agricultura, relevantemente selecionados de diversos países, além de 
autoridades governamentais de Abu Dhabi e empresas de peso no ramo agrícola; 

c) Passagens aéreas, de ida e volta, para uma pessoa por empresa; 
d) Acomodação durante o evento, para uma pessoa por empresa; 

 



3 
 

Setor de Autarquias Norte 
Quadra 05, Lote C, Torre II, 1201 a 1701 - Centro Empresarial CNC  
CEP 70040-0250 / +55 61 2027-0202 
 
 

 
 

*As despesas individuais de hospedagem fora do período da feira, além de alimentação e 
transporte terrestre, assim como despesas para outros representantes da empresa ou 
familiares, são responsabilidade da empresa participante. 
 
** Em caso de dois sócios atendendo ao evento, caso seja conveniente aos mesmos, será 
possível solicitar aos organizadores um double room.  
Contudo, as despesas de passagens e acomodação são exclusivamente para um 
representante da empresa, apenas. 
As empresas ou startups interessadas precisam estar regularmente inscritas no CNPJ, ter 
faturamento ou usuários, possuir equipe com capacidade de participar da ação (sem 
prejudicar suas atividades no Brasil) e ter disponibilidade de recursos para arcar com as 
despesas logísticas para a realização da ação. 
 
A comissão julgadora para selecionar as empresas que poderão participar do evento é 
composta pelos próprios organizadores da Agriscape. A comissão irá revisar as inscrições 
e selecionar candidatos de acordo com as necessidades e os interesses mapeados dos 
investidores visitantes. 
 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
As atividades da ação seguirão o cronograma abaixo e qualquer alteração desse 
cronograma será informada para as empresas inscritas. 
 

• 01 a 31/06 ou até quando durarem as inscrições das 20 startups 
 

• 01 a 31/06: Avaliação das empresas inscritas é constantemente acionada e 
comunicações com empresas serão iniciadas para cuidar de toda a logística e 
processo. 

 

• 29 a 30/10: Evento  
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INSCRIÇÃO 
 

As inscrições estarão abertas de 01 de junho até quando durarem as inscrições das 20 
startups com a estimativa de encerramento para 31 de junho de 2019. 
 

• A comissão julgadora já está constantemente recebendo formulários de inscrição 
de empresas que são enviados continuamente à comissão julgadora para análise 
e avaliação.  

 

• Serão 20 startups finalistas ao todo e os organizadores irão encerrar as inscrições 
uma vez que tenham selecionado a vigésima startups. 

 

• O formulário de inscrição deverá ser preenchido em inglês 
 

• O formulário deve ser enviado para agtech@agriscapeuae.com com cópia para 
escritorio.orientemedio@apexbrasil.com.br 
<< link do formulário >> 
 

• Será aceita apenas uma inscrição por CNPJ. 
 

• Não serão aceitas inscrições fora desse período ou de empresas que não possuam 
CNPJ regular. 
 

• Toda comunicação será realizada por e-mail. 
 

Os organizadores comunicarão as atualizações do processo para os respectivos 
participantes, incluindo o resultado da seleção de cada empresa, independentemente 
de serem selecionadas ou não. 
 
Os organizadores confirmam não haver quotas de vagas por país e uma lista de espera 
será utilizada apenas em casos de cancelamento em alguma empresa selecionada. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Equipe Apex-Brasil –  
(61) 2027-0568 
escritorio.orientemedio@apexbrasil.com.br 
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