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Este projeto é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do programa Interreg Espaço Atlântico.
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O projeto Atlantic Youth Creative Hubs 
(AYCH) é uma parceria internacional 
para a promoção do empreendedorismo 
e emprego jovem.
O AYCH tem como principal objetivo 
desenvolver novas abordagens e inter-
venções nos serviços de apoio aos jo-
vens em toda a área do espaço atlântico 
no setor criativo, conectando pessoas, 
ideias, habilidades, tecnologias e em-
presas numa rede de hubs, de forma 
a desbloquear o potencial criativo  
e empreendedor dos jovens.

4 países
13 hubs
+ 100 iniciativas
+ 1000 jovens



O Projeto AYCH proporciona aos jovens diversas oportunidades 
para desenvolverem o seu potencial criativo e empreendedor. Des-
de a presença em eventos nacionais e europeus, à participação 
em workshops e desafios competitivos empreendedores, ou à rea-
lização de estágios internacionais e programas de incubação, são 
muitas as formas como te podes envolver e beneficiar deste proje-
to. Com uma rede de parceiros que inclui algumas das mais desta-
cadas unidades de ensino no setor criativo e entidades ligadas às 
artes e indústrias criativas, o AYCH representa a plataforma ideal 
para dares um impulso decisivo à tua carreira profissional.

eventos
Eventos locais, nacionais  
e europeus no âmbito  
da temática  
do Empreendedorismo Jovem  
no Setor Criativo

incubação
Programa de Incubação  
de ideias de negócio  
em Incubadoras da rede  
de parceiros

estágios
Programa de estágios  
em empresas do setor  
das Indústrias Criativas

desafios 
internacionais
Desafios Competitivos 
Transnacionais para Jovens  
no Setor Criativo 

workshops ket
Workshops e desenvolvimento 
de Skills KET (Key Enabling 
Technologies)

summit 
“empreendedorismo 
no setor criativo no 
espaço atlântico”
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encontra-nos em:

WWW. cm-stirso.pt

@investsantotirso

Telefone - 252 809 120
Morada - Fábrica de Santo Thyrso 
Rua Dr. Oliveira Salazar, 88

@atlantichubs

@atlantichubs

@atlantichubs


