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A FIN faz parte de um projecto maior que pretende ter a lusofonia como base de ligação entre 

continentes, começou por ser a ligação entre 3 continentes, mas é agora entre 4, América Latina 

(Florianópolis, Brasil - 28 e 29 de março), África (Luanda, Angola - 20 e 21 de abril e Maputo, 

Moçambique - 5 de maio), Europa (Braga, Portugal - 1 e 2 de junho), Ásia (Macau, China - 17 e 19 a 

22 de outubro).

Este projecto, promovido desde 2017 pela AJEPC - Associação de Jovens Empresários 

Portugal-China, tem como foco criar uma rede contínua de ligação entre continentes, permitindo a 

todos os participantes alargar a sua rede de contactos e negócios de forma cíclica todos os anos.

O projecto assume diferentes formas de acordo com os territórios em que se insere, sempre 

mantendo o mesmo foco - networking.

5 Eventos, 4 Continentes em Português 

O FIN Business Forum Macau será 

realizado entre Macau e Hengqin 

mostrando os benefícios da ligação 

territorial, Ainda em Macau, a AJEPC é 

coorganizadora com o Governo Local 

do Pavilhão dos Produtos e Serviços 

dos Países de Língua Portuguesa, uma 

área de exposição dentro da Feira 

Internacional de Macau (MIF).

Em Angola e Moçambique, o 

evento assume a forma de 

Fórum onde é partilhado 

conhecimento e se estimula o 

networking.

Nestes territórios, há um grande 

foco no apoio ao 

empreendedorismo jovem e no 

apoio ao empresário.

No Brasil, a FIN toma a forma 

de Feira Internacional de 

Negócios e é promovida 

localmente pela Câmara 

Brasil-Portugal | Santa 

Catarina com o apoio da 

AJEPC, promovendo várias 

actividades de negócios.

ANGOLA MOÇAMBIQUE

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

FIN
boutique event

Portugal 2023

 
n e t w o r k i n g  e v e n t
y o u r  b u s i n e s s



A FIN Portugal terá nos dias 1 e 2 de Junho de 2023 a sua 7ª edição no Altice Forum Braga.

O evento congrega uma série de actividades promotoras de networking e transmissão de 

conhecimento como Conferências com oradores internacionais, Workshops, Reuniões de business 

matching e eventos paralelos como o Cocktail de Networking ou o Jantar de Gala que encerra o 

evento.

Em Portugal, o  evento boutique  foca-se em efectivar conexões com uma equipa 

altamente motivada para promover o encontro entre procura e oferta e sempre disponível para 

colaborar com os participantes no pré-evento de forma a que os dias de evento possam decorrer 

com o máximo de resultados possível. O foco é, portanto, a qualidade dos participantes e das 

conexões de alto nível efectivadas com vista ao aumento dos negócios ou das redes institucionais 

dos participantes. 

Depois de edições online e híbridas para fazer face às restrições da pandemia, a edição de 2023 será 

somente presencial assim exponenciando ao máximo as ligações que são criadas entre todos os 

participantes.

A FIN Portugal

6 
edições

3 
presenciais

1 
virtual

2 
híbridas

A FIN2022 em números

179 
participantes

145 
presenciais

34 
virtuais

24
países

19 
iniciativas

6 
keynote
speechs

7 
conferências

1 
workshop

5 
eventos de
networking



Conferências

As Conferências são painéis cuidadosamente curados para 

agregarem pessoas de sectores e pensamentos diferentes dentro  de 

cada tema com algumas temáticas a serem recorrentemente abordadas com diferentes 

perspectivas  como o ambiente, a tecnologia e o empreendedorismo.

Os painéis são, na generalidade, precedidos por Keynote Speakers que fazem uma introdução ao 

tema e dão uma perspectiva mais pessoal, focada na sua experiência e percurso.

A ideia desta iniciativa, para além de promover a partilha do conhecimento, é também promover o 

pensamento crítico e o debate com o público no final da intervenção dos oradores. É da diversidade 

que vem a riqueza e a disrupção, abrindo oportunidades a novas soluções.

Os Workshops são momentos práticos.

Uma iniciativa mais pequena, com cerca de 20

participantes, que permite aos empresários e empreendedores debater ideias em torno de um tema 

com o intuito de dar novas ferramentas aos participantes. Os temas empresariais são normalmente 

ligados à internacionalização ou conhecimento do mercado numa área específica.

São promovidos por um especialista do tema mote da iniciativa e que conduz a conversa 

promovendo o diálogo constante ao longo do Workshop. 

Workshops

Pitch empresarial

A FIN2023 terá um espaço dedicado à apresentação das empresas participantes ou a 

oportunidades específicas que as empresas tenham para oferecer ou estejam à procura.

Haverá uma página, disponível da plataforma exclusiva dos participantes/expositores, que 

permitirá às empresas fazer a marcação de um slot para a sua empresa.



Networking

O networking é o foco principal da FIN Portugal, ao longo 

dos dois dias de evento, são promovidas algumas iniciativas que 

instiguem a conexão não só entre todos os presentes assim como com

os convidados VIP que participam nos eventos de networking fora do 

espaço do evento.

No espaço do evento, esta conexão é promovida no coffee-break e em iniciativas de networking 

que são parte do evento, promovendo assim o maior número de ligações possível.

Os participantes têm também acesso a uma plataforma exclusiva onde podem falar com os 

restantes participantes e agendar reuniões numa das mesas disponíveis na área de business 

matching.

Ao final do dia, são promovidos eventos, em outros espaços da cidade de Braga, que permitem, de 

forma mais informal, o contacto entre todos os participantes  assim como a descoberta de 

interesses comuns e/ou boas oportunidades de negócio. Para além de permitirem também a todos 

os participantes conhecer um bocadinho mais de Portugal e da história do país e da cidade. 

O Cocktail de Networking decorre ao final do dia do primeiro dia de 

evento e, para além de promover o networking, é onde são atribuídos, 

em parceria com a JEUNE e Federação Sino-PLPE, os Prémios de 

Mérito.

São 3 os prémios atribuídos desde 2018: Ibéria e América Latina, 

Europa e Países de Língua Portuguesa.

O Jantar de Gala, que encerra o evento, é um momento onde se 

reúnem sempre convidados VIP como Embaixadores, Cônsules, 

Presidentes Institucionais assim como empresários de referência.

Nesta iniciativa, é entregue a maior distinção da AJEPC, a 

Personalidade Luso-Chinesa, atribuída desde 2014, referente ao 

trabalho de ligação entre a China e os países lusófonos.



Local do evento

Inspirado na herança romana da capital do Minho, o Altice Forum Braga é 

uma estrutura polivalente, vocacionada para a realização de feiras, 

exposições, congressos entre outros.

Situado no centro de Braga e facilmente acessível, o Altice Forum Braga é um 

espaço polivalente e adaptado às exigências do futuro. 

É sem dúvida, um fórum moderno, interativo e ambientalmente sustentável, 

pensado e feito para as pessoas. Um ponto de encontro para negócios e  

cultura e a casa da 7ª edição da FIN Portugal.

Braga

Braga fica situada no Noroeste de Portugal Continental. A cidade dispõe de um ambiente criativo e 

inovador, dinâmico e aberto que permite, não só fixar e captar novos residentes, como atrair novos 

investimentos e novos visitantes  que reconhecem a atratividade do destino Braga não só pela sua 

autenticidade,mas também pela sua inigualável capacidade de se renovar e se reinventar.

A cidade oferece condições tecnológicas que lhe permite afirmar-se no panorama nacional e 

internacional cada vez mais. Um ambiente académico de topo, reconhecido internacionalmente no 

âmbito tecnológico e da exploração das artes digitais; o International Nanotechnology Laboratory, 

um laboratório de projeção internacional, único a nível mundial, que desenvolve a sua atividade no 

âmbito da nanociência e nanotecnologia; um tecido empresarial inovador e arrojado, marcado por 

empresas de renome na área das tecnologias da informação e comunicação, com projetos de 

internacionalização sustentada. Braga é considerada por muitos a Silicon Valley portuguesa.

É ainda uma cidade de enorme beleza e riqueza patrimonial fundada em 16 a.C. como Bracara 

Augusta em homenagem ao imperador romano Augusto.  Possui uma história riquíssima, com um dos 

Sacro-Montes mais antigos de toda a Europa e porta-estandarte da região Minhota, o Bom Jesus. 



Espaço do evento

PISO 1

1
2 3

4 5

1

2

Auditório

Pitch de empresas

3

4

Workshops

Business Matching

5 Reuniões

Coffee-break

Espaço de Exposição
320 m2



Opções de participação

Participante
inclui:

1 badge de participante

Acesso à Zona de Exposição

Acesso à Área de Seminários

Acesso a Reuniões de Business Matching

Acesso a Workshops

Slot para apresentação da empresa

Cocktail de Networking

Jantar de Gala

225 €

Expositor
inclui:

1 badge de expositor

Balcão na Zona de Exposição

Acesso à Área de Seminários

Acesso a Reuniões de Business Matching

Acesso a Workshops

Slot para apresentação da empresa

Cocktail de Networking

Jantar de Gala

380 €

Outras opções de participação

Jantar de Gala | Naming Table (Max. 10 Pax)

Jantar de Gala

Acompanhante Jantar de Gala (para Participantes e/ou Expositores)

Cocktail Networking

Acompanhante Cocktail Networking (para Participantes e/ou Expositores)

850€

150€

100€

50€

20€



finportugal@ajepc.com

www.finportugal.com


