Dynamic Ride vitoriosa
no Programa “A
Empresa”
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A equipa da ATEC – Academia de Formação de Palmela é a
vencedora da competição nacional “A Empresa”, promovida
pela Junior Achievement Portugal.

A miniempresa Dynamic Ride, que desenvolveu o dispositivo Go Safety, cujo
objetivo é ajudar a melhorar a segurança dos motociclistas e ciclistas através
de uma câmara que permite ter uma visão traseira da via, vai representar
Portugal na competição europeia que todos os anos é organizada pela Junior
Achievement Europe e que este ano vai ter lugar em Lucerna, na Suíça, de 25
a 28 de julho.

Clipping ATEC

A final do programa “A Empresa” reúne os 31 melhores projetos que foram
desenvolvidos por jovens empreendedores do ensino secundário e profissional
ao longo do ano. 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 2015/2016.
Para Erica Nascimento, CEO da Junior Achievement Portugal, nesta
competição “estão reunidos alguns dos mais promissores empreendedores da
próxima geração, que tiveram a oportunidade de perceber as principais
características e funcionamento do mundo empresarial. Acreditamos que o
programa “A Empresa” é uma experiência transformadora – e que está a
contribuir para a criação de uma nova geração de jovens portugueses, capazes
de inovar, de construir novas pontes entre a escola e o mundo empresarial,
com sentido de missão e sobretudo, cientes de todo o seu enorme potencial.”
Ao longo da competição, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer a
apresentação das suas miniempresas perante um júri, constituído por Paulo
Neves, Presidente da PT; Carlos Brandão, CEO do Bankinter Portugal; Carla
Neves, Diretora de RH da Embraer; José Miguel Leonardo, CEO da Randstad;
Pedro Rocha e Melo, Vice-Presidente da Brisa; Paulo Soeiro de Carvalho,
Diretor Municipal da C.M. Lisboa; Nuno Pinto de Magalhães, Diretor de
Comunicação e Relações Externas da Central de Cervejas; Nuno Costa,
Diretor de Direct Marketing para Ibéria da MetLife; Paula Carneiro, Diretora
Recursos Humanos da EDP; António Tomás Correia, Presidente do Conselho
de Administração do Montepio Geral; e Ana Cristina Lança, Diretora de
Comunicação da Efacec e João Castello Branco, CEO da Somapa.
O júri avaliou a forma como cada equipa reúne os critérios da competição,
comparando-os com as restantes miniempresas, em cada etapa. Este ano
letivo estão a participar no programa “A Empresa” 5583 alunos de 18 distritos
de Portugal.
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