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Sobre esta edição

A Feira do Empreendedor é uma iniciativa que a ANJE organiza 
desde 1997.  O certame é direcionado para todo o tipo de 
empresas e empreendedores: de pequena ou grande dimensão, hi
ou low-tech, das mais inovadoras às mais tradicionais. 

O objetivo do evento é promover novas oportunidades de negócio, 
acesso a apoios e financiamentos, franchising, gestão, marketing, 
vendas, internacionalização, inovação, formação, gestão de 
carreiras e muito mais.

Em 2019, o grande tema é a Sustentabilidade, dando 
visibilidade aos principais desafios, mas também a 
oportunidades e soluções que esta temática apresenta.  
A 22ª edição do certame decorrerá nos dias 13 e 14 de 
dezembro.

Pretende criar-se no recinto da Feira do Empreendedor uma 
dinâmica semelhante à de um ecossistema empresarial, o que 
significa que o evento abarcará, de forma integrada, as vertentes 
de ensino/formação, emprego, recursos humanos, consultoria, 
mentoring I&D+i, transferência de tecnologia, financiamento, 
incubação e aceleração, scaleup entre outros.

A área expositiva privilegiará o universo das soluções inovadoras 
de apoio ao ecossistema empresarial, com um showroom 
temático: o Entrepreneur Showcase. Este contará com mais de 
50 empresas e entidades com intervenção direta ou indireta no 
apoio aos empreendedores e empresas.

Em 2019, a Feira do Empreendedor terá como principais públicos-
alvo:

• Empreendedores e Empresários de vários setores de atividade, 
com e sem incorporação de tecnologia;

• Incubadoras e Aceleradoras de empresas nacionais;
• Câmaras de Comércio e Indústria de vários sectores de 

atividade e países; 
• Autarquias, Áreas Metropolitanas e Comunidades 

Intermunicipais;
• Empreendedores internacionais que queiram criar negócios em 

Portugal;
• Escolas secundárias e profissionais por via concursos de 

empreendedorismo jovem.

Desde a sua criação, a Feira do Empreendedor sempre teve um 
papel muito abrangente, criando uma proposta de valor forte para 
os vários atores do ecossistema empresarial.



ENTREPRENEUR SHOWCASE
Espaço dedicado ao apoio à criação e expansão de empresas 
e, ainda, ao suporte ao emprego qualificado e formação de 
recursos humanos de elevado potencial. O Entrepreneur
Showcase assume uma lógica mais ampla em que cabem 
também pequenos negócios, projetos de autoemprego e 
outras iniciativas de empreendedorismo mais abrangente. 
Reunir-se-á́ pois neste espaço uma vasta gama de 
organizações, entidades, produtos, serviços e soluções com 
interesse para empreendedores que queiram criar, lançar ou 
desenvolver todo o tipo de negócios. 

INNOVATION ON STAGE 
Espaço onde decorrerão masterclasses, workshops, eventos 
de networking, peer groups,. Este é um verdadeiro hotspot da 
feira por onde passarão todo o tipo de especialistas. 

ENTREPRENEUR SHOWCASE ON STAGE
Espaço disponível para apresentação de produtos/serviços por 
parte dos expositores

WE´BIZ PITCH
Iniciativa que visa facilitar o contacto entre empreendedores e  
investidores. Trata-se de um  momento onde cada 
empreendedor, previamente selecionado, poderá fazer o seu 
pitch a um conjunto de investidores potencialmente 
interessados nos projetos.

MENTORSHIP CORNER
Espaço dedicado a reuniões e a sessões de mentoria, 
permitindo que empreendedores, empresários e investidores 
tenham um espaço onde possam reunir e desenvolver negócio. 

SATELLITE EVENTS
Eventos satélite em co-promoção com o ecossistema de 
empreendedorismo local (CEiiA):
- ChallANJE: 100 alunos de várias instituições de ensino 

respondem a desafios colocados por empresas de 
referência, tendo como tema a Sustentabilidade.

Proposta de Valor



1 
RECONHECIMENTO 
DA MARCA 
Estar presente neste evento 
como expositor possibilita 
reforçar o valor da marca e 
fortalecer o  seu 
posicionamento de negócio, 
além de se relacionar com 
novos públicos e potenciais 
clientes. 

2 
CONSOLIDAÇÃO DE 
NEGÓCIOS
Aproveitar a Feira para 
apresentar um novo produto 
ou serviço, potencializado 
com o fortalecimento das 
relações entre a sua 
empresa e seu cliente atual 
ou futuro cliente. Para tal, 
poderão usar o 
Entrepreneur Showcase On
Stage para realizar 
apresentações ao público 
da Feira.

3
CAPTAÇÃO DE 
NOVOS CLIENTES
Num grande evento como a 
Feira do Empreendedor, 
terá a possibilidade de estar 
frente a frente com um 
público interessado no seu 
produto ou serviço, o 
número de novos contactos 
e geração de Leads tende a 
ser sempre maior que a sua 
média habitual. Beneficiará, 
também, do contacto direto 
identificando necessidades 
e novos inputs relativamente 
ao seu produto ou serviço. 

4
OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIOS
Estar em contacto direto 
com o seu público significa 
muito mais oportunidades 
de negócios. Num evento 
como a Feira do 
Empreendedor, também é 
possível vender mais e 
potenciar a sua faturação.

4 excelentes razões para ser expositor na 
22ª edição da feira do empreendedor 



Escolha o seu Stand!

STAR

WALL

STATION



STAND
WALL

250,00€



Inclusões:
• 1 banco alto preto
• Pavimento alcatifado
• 1 móvel de chave 1,05m altura x 0,60m 

largura x 0,40m profundidade
• 1 placa identificação empresa 1m x 1m
• Parede fundo do stand forrada a mdf

pintado a branco
• 2 estruturas metálicas laterais de suporte 

de stand                           

Placa identificadora de empresa
• 15cm altura x 1m largura são destinados 

ao nome da empresa (lettering
normalizado para todos os stands);

• os restantes 85cm altura x 1m largura são 
destinados a logotipo da empresa (cliente 
tem que enviar arte final e será cobrado o 
valor do vinil;

Medidas das artes finais:
Medida visível: 1m altura x 1m largura
Medida da Arte Final: 1,04m altura x 1,04m 
largura

Extras
Personalização móvel de chave
Valor Unidade: 19€ + IVA
Medidas Artes Finais:
Medida Visível – 1,05m altura x 0,60m 
largura
Medida Arte Final – 1,09m altura x 0,64m 
largura (bleed 2cm a toda a volta)

Personalização de parede fundo
Valor Unidade: 222€ + IVA
Medidas Artes Finais:
Medida Visível – 3m altura x 3m largura
Medida Arte Final – 3,04m altura x 3,04m 
largura (bleed 2cm a toda a volta)

STAND
WALL

250,00€



STAND
STATION

120,00€ 
/unit



Inclusões:
• 1 banco alto preto
• Pavimento alcatifado
• 3 estruturas metálicas de sustentação
• 1 placa identificação empresa 1m x 1m

Placa identificadora de empresa
• 15cm altura x 1m largura são 

destinados ao nome da empresa 
(lettering normalizado para todos os 
stands);

• os restantes 85cm altura x 1m largura 
são destinados a logotipo da empresa 
(cliente tem que enviar arte final e será 
cobrado o valor do vinil;

Medidas das artes finais:
Medida visível: 1m altura x 1m largura
Medida da Arte Final: 1,04m altura x 1,04m 
largura

STAND
Station
120,00€ 

/unit



STAND
STAR

120,00€ 
/unit



Inclusões:
1 móvel de chave 1,10m altura x 0,50m 
largura x 0,50m profundidade
Pavimento alcatifado
1 banco alto branco
1 placa identificação empresa 1m x 1m
2 estruturas metálicas laterais de suporte 
de stand

Placa identificadora de empresa
• 15cm altura x 1m largura são destinados 

ao nome da empresa (lettering
normalizado para todos os stands);

• os restantes 85cm altura x 1m largura 
são destinados a logotipo da empresa 
(cliente tem que enviar arte final e será 
cobrado o valor do vinil;

Medidas das artes finais:
Medida visível: 1m altura x 1m largura
Medida da Arte Final: 1,04m altura x 1,04m 
largura

Extras

Personalização móvel de chave
Valor Unidade: 17€ + IVA
Medidas Artes Finais:
Medida Visível – 1,10m altura x 0,50 largura
Medida Arte Final – 1,14m altura x 0,54 
largura (bleed 2cm a toda a volta)

STAND
STAR

120,00€ 
/unit



Implementação do Espaço



O regulamento da Feira é de consulta 
obrigatória e encontra-se disponível em 
www.anje.pt/feira-do-empreendedor

Contactos
ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários 
Casa do Farol, Rua Paulo da Gama 
4169-006 Porto
T.220 108 000

Bruno Nunes/Olga Machado
brunonunes@anje.pt/olgamachado@anje.pt

http://www.anje.pt/feira-do-empreendedor
http://anje.pt
http://anje.pt

