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FICHA DE PROJETO 
Projeto: 072058 

Designação do Projeto: YEP 5.0 - YOUNG ENTREPRENEURSHIP 

PROGRAM 

Apoio no âmbito do 
Sistema de Incentivos: 

Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização  
- Sistema de Apoio a Ações Coletivas - 
Promoção do Espírito Empresarial. FSE – 
Fundo Social Europeu 

Objetivo principal: Promover o Emprego e Apoiar a 
Mobilidade Laboral 

Região de intervenção: NUTS II Norte e Centro 

Entidade beneficiária: AIDA CCI 

Data de início: 2020-07-01 

Data de conclusão: 2023-06-31 

Custo Total Elegível: 713.096,59 Euros 

Apoio financeiro da União 
Europeia:  

FSE - 606.132,10 Euros 
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SÍNTESE DO PROJECTO 

 

O projeto “YEP 5.0 - Young Entrepreneurship Program tem como 
objetivo estratégico incentivar uma cultura empreendedora dos jovens 

e fomentar o surgimento de empresas que promovam respostas 
inovadoras aos desafios sociais e societais, criando também condições 
para aumentar a taxa de sobrevivência das startups e a sua 
sustentabilidade. 

Com o intuito de potenciar o sucesso do YEP 5.0 foram definidas um 

conjunto de iniciativas, sendo que a sua concretização permitirá: 

▪ Dinamizar a deteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo, 
permitindo a capacitação de iniciativas empresariais e 
fomentando o surgimento de novas empresas; 

▪ Fomentar o desenvolvimento de ideias inovadoras e surgimento 
de novas empresas, através de iniciativas de mentoria; 

▪ Envolver infraestruturas de aceleração, incubação e outras 
entidades do ecossistema empreendedor, contribuindo para a 
dinamização do espírito empresarial. 

▪  

ACTIVIDADES: 

1 - YEP 5.0 From Start to Finish 

Seminários de arranque do projeto e de encerramento. 

2 - YEP 5.0 New Generations 

4 Ações de sensibilização dirigidas a jovens estudantes do 3º ciclo e 
ensino secundário; 

4 Ações de promoção dirigidas a jovens estudantes universitários. 

3 - YEP 5.0 Big Ideas Challenge 

Concurso de ideias que contará com a realização de três fases: uma 
call/convocatória para apresentação de ideias de negócio, uma 
jornada de pitch de projectos de ideia e um processo de avaliação, 
classificação e seleção dos projectos vencedores do concurso de 

ideias; 
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4 - YEP 5.0 Scale Up Sessions 

4 workshops a incidir sobre temáticas centrais para o 
empreendedorismo e para dar resposta aos desafios sociais e societais 

5 - YEP 5.0 Ecossystem Promotion 

4 Ações de demonstração - visitas técnicas a empresas; 

2 Visitas a infraestruturas de incubação e aceleração; 

6 - YEP 5.0 Mentoring 

Desenvolvimento de uma rede/base de dados de mentores, e a 
realização de mentoria aos projetos/empresas apoiados; 

7 - YEP 5.0 Goes to Silicon Valley; 

Visita ao ecossistema empreendedor de Silicon Valley. 

8 - Comunicação e Disseminação; 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

▪ Empresas criadas até 6 meses após a conclusão da 
intervenção/projeto em atividades intensivas em conhecimento 
e/ou tecnologia, no âmbito dos desafios sociais e societais:12 

▪ Empresas criadas até 6 meses após a conclusão da 
intervenção/projeto em atividades intensivas em conhecimento 
e/ou tecnologia, no âmbito dos desafios sociais e societais: 3 

▪ Jovens estudantes do 3º ciclo do ensino básico e do secundário 
que se consideram mais capacitados, no âmbito das temáticas 

do projeto, face ao total de jovens estudantes do 3º ciclo do 
ensino básico e do secundário que beneficiaram das ações e 
resultados: 75% 

▪ Jovens estudantes do ensino superior que se consideram mais 
capacitados, no âmbito das temáticas do projeto, face ao total 

de jovens do ensino superior que beneficiaram das ações e 
resultados: 75% 

▪ Jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio 
emprego/empresa que se consideram mais capacitados, no 
âmbito das temáticas do projeto, face ao total de 
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jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio 

emprego/empresa que beneficiaram das ações e resultados: 
75% 

▪ Empresas (PME) recém-criadas que consideraram útil a 
informação, metodologias, ferramentas ou outros instrumentos 
disponibilizados no âmbito do projeto face ao total das 

empresas (PME) recém-criadas que beneficiaram das ações e 
resultados: 75% 
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