Dia 17 de maio, no Colégio Valsassina, em Lisboa

Jovens mostram trabalhos realizados no âmbito da “Academia
Empreender Jovem com o Portugal Sou Eu”

No âmbito da “Academia Empreender Jovem com o Portugal Sou Eu”, no próximo dia
17 de maio, entre as 8.30 e as 16.30 horas, o auditório do Colégio Valsassina, em
Lisboa, recebe os trabalhos desenvolvidos, durante o ano letivo, pelos alunos do
Ensino Secundário.
A “Academia Empreender Jovem” e os “Ateliers Empreender Criança” com o
“Portugal Sou Eu” estão em 77 escolas, num total de 145 turmas, para explicar e
transmitir a toda a comunidade escolar, mas em especial aos cerca de 3 mil alunos
envolvidos, conceitos de incorporação nacional, que resultaram na elaboração de
projetos empreendedores.
Este ano letivo, a “Academia Empreender Jovem”, que conta com a participação de
236 alunos do Ensino Secundário, tem como principal objetivo criar uma sociedade
mais empreendedora, motivada, com maior capacidade de decisão e mais atenta ao
meio envolvente.
Para além do desenvolvimento de competências empreendedoras - trabalhadas na
criação do projeto – com esta iniciativa, o “Portugal Sou Eu” espera que os alunos
desenvolvam um sentido de responsabilidade, no que toca à valorização dos produtos
e serviços portugueses, entendam e reflitam - durante a sua vida académica,
profissional, pessoal e social - sobre o tema da portugalidade e a utilização dos
recursos.

A “Academia Empreender Jovem” é desenvolvida em paralelo com os “Ateliers
Empreender Criança”, iniciativa que se destina a crianças mais novas (1º ciclo do
Ensino Básico, sendo o tema dos trabalhos/projetos comum a todos os alunos: o
empreendedorismo associado à promoção da oferta nacional (produtos e serviços).
Este ano, o “Portugal Sou Eu” abrangeu, numa experiência piloto, os alunos do 2º e
3º ciclo do Ensino Básico, mas para o próximo ano letivo, o programa pretende levar
a iniciativa ainda a mais escolas.
As 77 escolas envolvidas, que pertencem às localidades de Alcains, Alenquer,
Carregado, Arouca, Arruda dos Vinhos, Coimbra, Covilhã, Fundão, Lisboa, Mafra,
Pombal e Torres Vedras, vão realizar Feiras, que incluem a apresentação de
trabalhos/projetos (avaliados por um júri composto por um docente, um empresário
Aderente ao “Portugal Sou Eu” e um representante da AIP) e um espaço de exposição.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

