
Empreendedorismo 
nas Escolas



Objetivos
a) Promover uma iniciativa Regional integrada de promoção do empreendedorismo na Região Oeste;

b) Fomentar e estimular o espírito empreendedor e inovador dos jovens;

c) Premiar o sentido de iniciativa, criatividade e o comportamento empreendedor dos/as participantes neste concurso, mediante a 
apresentação e desenvolvimento de um projeto baseado numa ideia inovadora (produtos, processos, sistemas ou negócios);

d) Valorizar o desenvolvimento de capacidades como a observação, a iniciativa, o trabalho em equipa, o assumir de riscos, a tomada de 
decisões e a resolução de conflitos.

e) Promover ideias na área da sustentabilidade dos recursos e Economia Circular.



Calendarização das 
Atividades nas escolas

Até dia 8 de Abril de 2022 – Ações de promoção divulgação;

- Apresentação em cada agrupamento (solicitação/agendamento dos professores);

- Presença Quinzenal no agrupamento (apresentação em sala, workshop, apoio aos alunos, 

conciliação com outras disciplinas, ações no espaço de convivio dos alunos, associação de 

estudantes, …);

- Apoio ao desenvolvimento das ideias e à sua formalização (online e presencial);

- Sessões online quinzenais.



Calendarização Sessões 
de Apresentação

15 de Fevereiro – 9:00H

17 de Fevereiro – 15:00H

23 de Fevereiro – 10:30H



Calendarização das 
Atividades

Até dia 8 de Abril de 2022 – Ações de promoção/divulgação;

22 de Abril de 2022 – Entrega das Ideias de Negócio;

2 a 6 de Maio – Oeste Social Business Week

7 de Maio de 2022 – Apresentação de projetos / Comunicação resultados.



Calendarização da
Oeste Social Business Week [2 a 6 de Maio]

2 a 4 de Maio – Visitas a empresas;

5 e 6 de Maio – Workshops;

Logistica:

- 8 de Fevereiro envio de formulário para os agrupamentos para manifestação de interesse/inscrição;

- Respostas da manifestação de interesse até dia 25 de Fevereiro.



Apoio e 
comunicação

Facebook:

https://www.facebook.com/airo.pt

E-mail:

geral@airo.pt

alunoaocentro@oestecim.pt

WhatsApp:

967 709 505

Contactos da AIRO:

262 841 505

262 839 030

Site:

www.airo.pt

www.oestecim.pt

https://www.facebook.com/empreendedorismoescolascaldas
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