Quarta-feira, entre as 09h15 e as 19h30, na Sede da ANJE (Porto)

OPORTUNIDADES E DESAFIOS
DOS MERCADOS LUSÓFONOS
EM DEBATE NA CPLP MEETING
•

Conferência coorganizada pela ANJE e a FAJE vai revelar o estado da arte
dos mercados lusófonos em matéria de empreendedorismo, inovação,
educação, investigação e transferência de conhecimento e tecnologia
•

Mota-Engil, Milleniumbcp, Navigator, Startup Portugal, Instituto

Politécnico do Porto e Landing Jobs com representantes confirmados
nos painéis de discussão
A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários e a FAJE – Federação das
Associações de Jovens Empresários da CPLP (entidade que congrega várias estruturas
associativas de promoção do empreendedorismo jovem no mundo lusófono) organizam a
CPLP Meeting. Integrada na ANJE Business Week, a conferência terá lugar esta quarta-feira,
dia 5 de dezembro, na Sede Nacional da ANJE (Porto) e visa refletir sobre o estado da arte,
os desafios e as oportunidades dos mercados lusófonos em diferentes áreas de intervenção.
A participação na conferência é gratuita e as inscrições estão disponíveis em
www.anje.pt/portal/empreendedorismo-cplp-meeting.
No contexto de aproximação dos empresários portugueses às oportunidades disponíveis no
mercado global, a CPLP Meeting traz ao Porto uma conferência focada na discussão dos
desafios e das oportunidades disponíveis no espaço da CPLP. O estado da arte e o futuro do
empreendedorismo, da inovação, educação, investigação e transferência de conhecimento e
tecnologia nos mercados lusófonos serão postos em perspetiva por um conjunto de
empresários e representantes institucionais com poder de decisão nas nações envolvidas.

Organização:

“É com muito entusiasmo e expectativa que organizamos a CPLP Meeting”, salienta o
presidente da FAJE, Hugo Serra Lopes, sublinhando que se trata de “uma conferência que
propõe reflexões muito relevantes para o pleno aproveitamento das sinergias no
espaço da CPLP. Conseguimos reunir um conjunto de oradores muito heterogéneo,
onde constam figuras da nova geração de empresários, representantes de empresas e
entidades portuguesas de referência com negócios já estabelecidos nos mercados
lusófonos e players institucionais com poder de decisão”, conclui o mesmo responsável.
Para debater as oportunidades de negócio no espaço da CPLP está previsto um painel que
vai reunir os contributos de várias associações congéneres que integram a FAJE. Já nos
âmbitos corporativo, das oportunidades de negócios, do empreendedorismo, da inovação,
educação, investigação e transferência de tecnologia e conhecimento vão tomar a palavra
responsáveis como Teófilo Fonseca (Administrador não executivo do Milleniumbcp), Luis Silva
(Administrador na Mota-Engil), Rui Pedro Batista (Head of Global Communications & Brand
na The Navigator Company), Pedro Sacramento (Gestor de Projeto da Startup Portugal),
Diogo Oliveira (Head of Operations na Landing.jobs) ou Carlos Ramos (Professor
Coordenador Principal do ISEP/IPP). Entre os oradores institucionais, destacam-se o
Presidente da FAJE, Hugo Serra Lopes, e a Responsável da Educação, Ensino Superior,
Ciência e Tecnologia da CPLP, Arlinda Cabral.
A CPLP Meeting é um dos eventos-âncora da ANJE Business Week, ciclo de iniciativas de
valorização da atividade empresarial, apoio ao empreendedorismo e promoção da
internacionalização. A ANJE Business Week realiza-se entre esta quarta e sexta-feira, sendo
o seu programa de eventos repartido entre a Alfândega do Porto e a Sede Nacional da
Associação, também na cidade Invicta. Para além da CPLP Meeting, está prevista a
realização da EYEC10 (conferência bianual da YES for Europe – European Confederation of
Young Entrepreneurs que se realiza pela primeira vez em Portugal) e da 21.ª Feira do
Empreendedor (certame dedicado ao emprego e empreendedorismo).

Organização:

A ANJE é uma associação de direito privado e utilidade pública que tem por objeto a
representação dos jovens empresários portugueses, com vista à satisfação de interesses
comuns e à dinamização das suas empresas. Criada em 1986, desenvolve atividades
fundamentalmente nas áreas da formação, do apoio ao empreendedorismo, da
incubação/aceleração de empresas e do associativismo empresarial.
Em mais de 30 anos de atividade, a ANJE ganhou notoriedade na defesa dos interesses dos
jovens empresários, na promoção pública do empreendedorismo e no apoio à criação de
empresas. De tal forma que a Associação tem o estatuto de membro do Conselho Económico
e Social, sendo chamada a pronunciar-se sobre as grandes questões socioeconómicas do
país, e foi distinguida pela Presidência da República com a Ordem do Mérito. É considerada
pioneira na promoção do empreendedorismo em Portugal.
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