
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “A EMPRESA” – JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL 

 

A Júnior Achievement (J.A.) utiliza exemplos práticos para ajudar os jovens a compreender a 

importância da economia na vida. Em parceria com empresas e educadores, a J.A. traz o mundo real aos 

jovens, chamando a atenção para o seu próprio potencial.  

O programa A Empresa ajuda os jovens a terem uma melhor apreciação e compreensão do mundo das 

empresas na nossa sociedade. 

 

A Associação Internacional Júnior Achievement WorldWide (JAW), a maior organização mundial sem fins lucrativos, dedica-se à 

formação de jovens em sete áreas: - Empreendedorismo, - Cidadania, - Ética, - Literacia financeira, - Economia, - Negócios, - 

Desenvolvimento de carreiras. 

A Junior Achievement Portugal (JAP), lançou a Feira Ilimitada que teve lugar no dia 18 de Março (entre as 10h e as 00h), no Centro 

Comercial Norteshopping, em Matosinhos. Após a análise de 80 candidaturas, a JAP seleccionou 17 Mini-Empresas para irem a concurso. 

No âmbito da discipina de Área de Projecto, leccionada pela professora Anabela Costa, um grupo de quatro alunos da turma E do 12.º 

ano de escolaridade, do Curso de Ciências Socioeconómicas, participou neste concurso. A A.I.D., Mini-Empresa, criada por estes alunos, 

representou a Escola Secundária Henrique Medina e  arrecadou um dos 3 prémios instituidos, nomeadamente o de melhor stand, 

tendo sido seleccionada para a fase nacional da competição. 

No dia 25 de Maio a AID esteve presente no Ensaio Geral para a Competição Nacional, que decorreu no Auditório da Biblioteca Almeida 

Garrett, no Porto, onde o seu trabalho foi elogiado pelos membros da equipa da JAP e pela Vereadora da Educação da Câmara 

Municipal do Porto. 

A Junior Achievement Portugal promoveu a Competição Nacional, que se realizou no dia 3 Junho, no 

Museu da Electriciade, em Lisboa. Das 22 Mini-Empresas seleccionadas a nível nacional para participar 

nesta competição, a A.I.D. venceu com um 3º honroso lugar. Parabéns ao João Lopes, à Ana Carolina 

Couto, à Joana Martins e ao Bernardo Santos. 

 

 

Comentário da Professora Anabela Costa: Confesso que, muito antes de o grupo ser seleccionado para ir à competição a Lisboa, já eu os 

considerava vencedores. Vencedores a lidar com as adversidades, vencedores em capacidade de iniciativa, vencedores em criatividade, 

empenho, organização, dignos de confiança. Sempre demonstraram ser vencedores, através de um entusiasmo e dedicação constantes. 

VENCEDORES porque criaram e desenvolveram um prototipo destinado a salvar as vidas humanas daqueles que lidam com o mar. 

Aperfeiçoaram a capa náutica ao longo de todo este tempo, criando ainda um casaco náutico. A inspiração no mar, como fonte de recurso 

e da protecção desses homens. O projecto não teve a projecção de um 1º lugar, que estes jovens e todos nós desejaríamos, mas teve o 

MÉRITO e o POTENCIAL que nenhum prémio consegue atribuir, a capacidade de superação e conquista de um sonho. Acredito que, um 

dia… o projecto será concretizado, pois dispõe de uma dinâmica global, encontrando-se à altura das exigências de mercado. UMA 

PALAVRA DE PROFUNDA GRATIDÃO AO VOLUNTÁRIO DR. JOÃO GOMES, PELA SUA INCANSÁVEL DEDICAÇÃO. TAMBÉM AOS PAIS DESTES 

ALUNOS, POR SEREM A SUA FONTE DE INSPIRAÇÃO E ÂNIMO. AOS PATROCINADORES, POR ACREDITAREM NESTE PROJECTO E O 

INCENTIVAREM. AOS NOSSOS COLEGAS PROFESSORES, PELO APOIO INCONDICIONAL. À NOSSA ESCOLA, POR TODA A DISPONIBILIDADE E 

APOIO. A TODOS… O sabor da vitória ficará sempre guardado na vossa memória!!! 

 

 

 

 

 

 


