
 

 

CONVITE 
 

“928 Startup Challenge” – Competição Plano de Negócio 
entre estudantes universitários da China e dos Países de Língua Portuguesa  

 
Macau, 1 de Julho de 2021  
 
Ex. mo (a) Senhor (a), 
 
É com muito gosto que convido a sua universidade a participar na Competição Plano de 
Negócio 928 entre estudantes universitários da China e dos Países de Língua Portuguesa, 
que terá lugar em Macau, China, de 22 a 23 de outubro de 2021. 
 
A competição visa estimular o espírito de empreendedorismo e inovação entre os estudantes 
universitários, e contribuir para o desenvolvimento de negócios sustentáveis entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa. Convidamos os vossos estudantes universitários a apresentarem 
planos de negócios com ideias inovadoras e sustentáveis. 
 
Os planos de negócios serão avaliados por um júri, e os melhores planos em cada país serão 
selecionados para a competição final em Macau. Este ano, devido a restrições de viagem, os 
participantes dos Países de Língua Portuguesa participarão á distância por via online, enquanto 
os do Interior da China serão convidados a participar presencialmente na final em Macau. 
 
Todas as equipas participantes obterão um Certificado de Participação. As equipas finalistas de 
cada país também receberão um Certificado de Finalista e os seus planos de negócios serão 
divulgados a potenciais investidores através das instituições organizadoras. Além disso, os três 
vencedores da final serão premiados com vários prémios.  
 
Informações sobre a competição estão disponíveis no website: www.928challenge.org 
 
Os alunos interessados devem registrar-se no website para fazer a inscrição, receber 
informações, e baixar o modelo de plano de negócios.  
 
Como universidade participante, a sua instituição será incluída na lista de Membros Fundadores 
da competição “928 Startup Challenge” e terá oportunidade de estabelecer contactos com outras 
instituições de ensino superior, académicos e profissionais de todos os países participantes. 
 
Espero que este convite seja aliciante e que os vossos alunos participem nesta competição. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
Prof. José Alves  
Comissão Organizadora  
Diretor da Faculdade de Gestão e Negócios 


