BOLSA
Empreendedor

17˚EXECUTIVE

MBA

A Bolsa Empreendedor é atribuída pelo
Agrupamento de Alumni da AESE a um
candidato do Executive MBA AESE, com
o intuito de fomentar a participação de
empreendedores neste programa.

A Bolsa Empreendedor cobre 70% do valor global da propina do Executive MBA.
Esta bolsa é financiada através de patrocínios angariados pelo Agrupamento
de Alumni da AESE e é atribuída a fundo perdido, ou seja, não é reembolsável.
O beneficiário é escolhido por um júri que analisará os projetos empresariais dos
candidatos e as características pessoais.

CANDIDATURAS ATÉ 31 DE MAIO DE 2017
Condições e critérios
para a atribuição

Obrigações
do candidato

• O candidato deve obter aprovação no
processo de c
 andidatura ao Executive MBA;
• O candidato deve estar dedicado a uma
start up da qual foi fundador ou principal
promotor;
• A empresa deve possuir um mínimo
de 2 anos de atividade;
• Idealmente, os resultados operacionais
(não tendo que ser positivos) devem mostrar
uma evolução positiva, em consonância com
o previsto em sede de plano de negócios;
• É desejado que o capital da empresa
represente, pelo menos, um mínimo de 20%
do investimento concretizado.

• O candidato deve disponibilizar o plano de
negócios e fornecer a conta de exploração e o
balanço referentes aos 2 exercícios anteriores à
candidatura;
• Não sendo a bolsa reembolsável considera-se,
contudo, razoável que o candidato contribua
para o Fundo de Apoio à Formação do
Agrupamento de Alumni da AESE quando
terminar o programa do Executive MBA.
Neste sentido, o candidato compromete-se a doar
a este fundo o equivalente a 10% do EBIDTA do
seu projeto empresarial, no primeiro ano em que
a empresa alcance um EBIDTA positivo, com um
valor mínimo de 2.500 euros e um máximo de
10.000 euros.
…………………………………………
Mais informações e candidaturas:
Júlia Côrte-Real
Telemóvel (+351) 939 871 256
Telefone (+351) 217 221 530
j.cortereal@aese.pt

Esta Bolsa não é acumulável com
qualquer outro benefício.

