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O AJEPC Empreende é um projeto que pretende estimular a criação de emprego no Norte de Portugal mas que está 
aberto à participação de ideias de todo o país.

O projeto foi lançado no passado dia 29 de Setembro e é a primeira vez que a Associação de Jovens Empresários 
Portugal-China (AJEPC) o promove na expectativa de o poder reproduzir por muitos anos e apoiar os jovens 
empreendedores com ideias inovadoras não só com a atribuição dos prémios monetários nos concursos mas 
principalmente com as bolsas e consultoria que vão permitir desenvolver e maturar as ideias até ao ponto da 
sustentabilidade e da criação de uma empresa/emprego.

OO projeto beneficia do apoio do Norte 2020 e é feito em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) e com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), entidades de ensino de referência, que, para além de nos 
cederem espaço para a realização dos eventos e consultoria, estarão igualmente envolvidos, como membros do júri 
em cada um dos concursos.
O Júri é composto por um elemento da AJEPC, um elemento da UTAD, um elemento do IPB, um consultor e um 
business angel.

SeSerão realizados 4 eventos de pitch (concursos), 2 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) a 19 de 
Abril e 28 de Setembro de 2018 e outros 2 no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) a 2 de Março de 2018 e 8 de 
Março de 2019.

Cada evento de pitch termina com a atribuição dos seguintes prémios:
•  1º prémio - 5000€ e participação num evento promovido pela AJEPC na China
•  2º prémio - 2000€
•  3º prémio - 1000€

ÉÉ ainda possível atribuir duas menções honrosas no valor de 500€ caso o Júri considere que exista base para tal 
distinção.

Os vencedores beneficiarão do apoio de uma bolsa (indexada ao seu grau académico sendo que no mínimo têm de 
ser licenciados) nos 6 meses subsequentes para desenvolverem a sua ideia e assim criarem a sua empresa e o seu 
próprio negócio. Esta bolsa pode ser renovada por mais 6 meses (totalizando 12 meses de apoio) desde que o Júri 
considere que a ideia atingiu um ponto de maturação que o justifique.
DuDurante o tempo em que beneficiam da bolsa, os jovens empreendedores serão acompanhados por consultores que 
os apoiarão na reflexão, desenvolvimento e maturação da sua ideia com vista à criação do seu próprio negócio.

Pode conhecer o projeto em detalhe em www.ajepcempreende.pt.
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