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Jovens empreendedores da ATEC em destaque 

Organizado pela Junior Achievement Portugal, decorreu antes de ontem, dia 23, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, mais uma edição nacional do programa «A 
Empresa». Estiveram presentes 31 miniempresas criadas por jovens empreendedores 
do ensino secundário de todo o país. 
Tratou-se da final do programa, com os melhores projetos nacionais, que passaram 
por vários desafios durante o presente ano letivo. No total, 155 alunos com idades 

compreendidas entre os 15 e os 21 anos, provenientes de 16 concelhos (Beja, Braga, Caldas da Rainha, 
Cascais, Famalicão, Lisboa, Maia, Montijo, Palmela, Pombal, Portalegre, Porto, Ribeira Grande, Seixal, Vila Real 
e Vila Real de Santo António) apresentaram os seus negócios para competir pela distinção de melhor 
miniempresa do ano letivo 2015/16. 
A melhor miniempresa foi a Dinamic Ride, que desenvolveu o produto Go Safely, destinado a oferecer mais 
segurança a ciclistas e motociclistas. A Dinamic Ride é uma empresa constituída por quatro jovens do «Curso 
de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando», da ATEC: João Silva, Marco Cunha, Rúben Sousa e Rúben 
Patrício. 
Na Competição os estudantes fizeram a apresentação das suas miniempresas perante um júri, constituído por 
Paulo Neves, presidente executivo da PT, Carlos Brandão, ‘chief executive officer’ (CEO) do Bankinter Portugal, 
Carla Neves, diretora de recursos humanos da Embraer, José Miguel Leonardo, CEO da Randstad, Pedro Rocha 
e Melo, vice-presidente da Brisa, Paulo Soeiro de Carvalho, diretor municipal da Câmara Municipal de Lisboa, 
Nuno Pinto de Magalhães, diretor de comunicação e relações externas da Central de Cervejas, Nuno Costa, 
diretor de ‘direct marketing’ para a Península Ibérica da MetLife, Paula Carneiro, diretora recursos humanos da 
EDP, António Tomás Correia, presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral, e Ana Cristina 
Mesquita, diretora de comunicação da Efacec. Este júri avaliou a forma como cada equipa reuniu os critérios da 
competição, comparando-os com as restantes miniempresas, em cada etapa. 
Os Dinamic Ride vão representar Portugal na competição europeia organizada pela Junior Achievement Europe, 
em Lucerna, na Suíça, de 25 a 28 de julho. 

O Go Safely 
Com o Go Safely é possível: 
- ter uma visão traseira sempre acessível e eliminar o ponto cego; 
- através de sensores ultrassónicos traseiros receber o aviso de aproximação de outros veículos ou obstáculos 
por som e visionamento no ‘display’; 
- realizar automaticamente uma chamada de emergência em caso de acidente, juntamente com a localização 
do indivíduo (através do GPS do dispositivo); 
- ter a captação de imagens do acidente bem como da matrícula de outros veículos envolvidos que serão 
enviadas para os serviços de emergência; 
- ter um sistema anti-roubo e uma aplicação onde se pode obter a localização do veículo; 
- a receção e emissão de áudio para permitir a comunicação através de dispositivos Bluetooth. 

A ATEC – Associação de Formação para a Indústria, também conhecida por Academia de Formação, tem como 
promotores a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens, a Bosch e a CCILA (ou AHK – Câmara de Comércio e 
Industria Luso-alemã). Atua em três áreas: formação de desempregados, incluindo jovens à procura do 
primeiro emprego, formação para o mercado e serviços de consultoria técnica e operacional para empresas. 

http://www.human.pt/noticias/mai_2016/25_05_16noticia1.htm 
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