EYEC10 – European Young Entrepreneur Conference

ANJE TRAZ AO PORTO
CONFERÊNCIA DE REFERÊNCIA
DO EMPREENDEDORISMO EUROPEU
•

Trata-se da 10.ª conferência bianual da Yes for Europe, confederação
que representa mais de 50.000 jovens empreendedores europeus

•

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, vai
participar na abertura do segundo dia de trabalhos da conferência
•

Microsoft, Parfois, Valerius, Aveleda, Lemon Jelly, Sword Health são
algumas das empresas confirmadas nos painéis de reflexão
•

Os temas principais da conferência são a inovação, a tecnologia
e o crescimento

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários vai coorganizar a EYEC10 –
European Young Entrepreneur Conference. Trata-se da 10.ª edição da conferência bianual
da YES for Europe – European Confederation of Young Entrepreneurs (Confederação
Europeia de Jovens Empreendedores), que pela primeira vez se realizará em Portugal, sendo
o Porto a cidade anfitriã. Integrada na ANJE Business Week, a EYEC10 tem início a 5 de
dezembro, na Sede Nacional da ANJE, e prossegue nos dois dias seguintes, 6 e 7, na
Alfândega

do

Porto.

Os

bilhetes

para

a

conferência

estão

disponíveis

em

https://www.eyec10.eu/.
Iniciada em 2014 e com um calendário bianual, a EYEC é um evento de referência do
ecossistema empreendedor europeu. Reúne habitualmente um largo número de empresários,
gestores, fundadores, investigadores, mentores, investidores e responsáveis políticoadministrativos em torno de temáticas fundamentais para o empreendedorismo e a inovação
na União Europeia.

Organização:

“É de facto muito gratificante coorganizar a EYEC10”, salienta o presidente da ANJE,
Adelino Costa Matos, sublinhando que se trata de “uma conferência muito prestigiada,
onde relevantes players do ecossistema europeu se encontram para debater questões
relativas à economia do conhecimento e à indústria 4.0 na UE. Para o Porto e para o
ecossistema português, a realização da EYEC10 é uma excelente oportunidade de
debater ideias, trocar experiências, partilhar conhecimento e fazer networking”, conclui
o mesmo responsável. As anteriores edições da EYEC tiveram lugar em Londres, Roma,
Atenas, Budapeste, Hamburgo e Hanôver, Madrid, Estocolmo, entre outras importantes
cidades.
Para debater a inovação, a tecnologia e o crescimento, temas principais da EYEC10, estarão
presentes players de referência do nosso ecossistema empreendedor. Vão participar no
evento responsáveis de empresas com dimensão global, como a Microsoft (Pedro Duarte,
diretor de Corporate Affairs), de empresas fortemente exportadoras, como a Parfois (Sérgio
Marques, Managing Partner), os grupos Symington (António Filipe, COO) ou Valerius (Patrícia
Ferreira, diretora de Qualidade), e de empresas a despontar nos mercados internacionais,
como a Sword Health (Virgílio Bento, CEO) ou a Lemon Jelly (José Pinto, CEO). Entre os
oradores institucionais, destacam-se o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico
Brilhante Dias, o presidente da YES for Europe, Mikel Beroiz Rosino, o diretor-geral da mesma
confederação, Przemek Grzywa, e o presidente da ANJE, Adelino Costa Matos.
Maior confederação europeia de jovens empresários
O projeto Yes for Europe surgiu em 1988 como resposta às mudanças que o Ato Único
introduziu na Europa. Contudo, só em 1991 é institucionalizada a Confederação Europeia de
Jovens Empresários, que integra hoje as principais associações de empreendedorismo jovem
de 12 dos 28 Estados-membros da UE (Bulgária, Chipre, França, Alemanha, Grécia, Hungria,
Itália, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido) e ainda de países como a Albânia
e a Turquia. Associações da Arménia e da Geórgia são, por seu turno, membros afiliados. No
total, a Yes for Europe representa mais de 50.000 jovens empreendedores europeus.
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Sediada em Bruxelas, a Yes for Europe é hoje a maior confederação europeia de jovens
empresários. Tem como principais propósitos disseminar o espírito empreendedor na Europa,
apoiar a iniciativa empresarial da juventude europeia, promover relações e parcerias entre
jovens empresários europeus, colaborar com as entidades comunitárias na criação de um
ambiente business friendly na UE e dinamizar a partilha de know-how entre associados. Tudo
isto tendo em vista uma Europa mais empreendedora, com mais empresas e emprego.
A EYEC10 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 5 e 7 de dezembro, 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 EYEC10, está prevista a realização do CPLP Meeting
(encontro consagrado às relações empresariais entre países de língua oficial portuguesa) e
da 21.ª Feira do Empreendedor (certame dedicado ao emprego e empreendedorismo).
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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