5ª edição do Concurso “Jovem Empreendedor Búzio”
Quinta, 30 Março 2017 16:25

No passado dia 28 de Março’17, no Agrupamento de Escolas de Búzio , decorreu a 5ª edição
do “Concurso Jovem Empreendedor”
, integrado nas
VIII Jornadas de Empreendedorismo
. Esta iniciativa foi realizada com a colaboração da
ADRIMAG
, através do
CLDS3G Vale +Social
, da
Câmara Municipal de Vale de Cambra
, da
AECA - Associação Empresarial de Cambra e Arouca
e da
Rede Scientiae
.

O Concurso "Jovem Empreendedor Búzio” é o culminar do trabalho de estímulo às
competências empreendedoras dos(as) alunos(as), desenvolvido pela equipa do CLDS3G
Vale +Social
em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Búzio
. Desta forma, os(as) alunos(as) do 9º ano e ensino secundário são desafiados a apresentar
uma ideia de negócio inovadora que responda às necessidades atuais do mercado.

Foram 17, os grupos que apresentaram os seus projetos perante um júri composto por
representantes da ADRIMAG , do Agrupamento de Escolas de Búzio , da Câmara Municipal
de Vale de Cambra
, da
AECA
, da
Rede Scientiae
e dois empresários convidados, um representante da empresa
JPM
e outro jovem Valecambrense empreendedor, Diretor da empresa
SilicoLife
.
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É interessante ver a evolução dos(as) alunos(as), e a forma tão empenhada com que preparam
as suas apresentações. As suas ideias e explicações tão bem fundamentadas surpreenderam
todos os presentes, tendo os jurados, a difícil tarefa de premiar os três primeiros lugares:

1º Lugar: WaterReturn – sistema de aproveitamento da água fria desperdiçada ao abrir uma
torneira, até que a quente chegue – Prémio oferecido pela Rede Scientiae .
2º Lugar: Easy Access - sistema eletrónico de controlo de passagem nas entradas e saídas de
estabelecimentos – Prémio oferecido pela Câmara Municipal de Vale de Cambra .
3º Lugar: Andymouse – aparelho para pessoas com deficiência a nível de membros superiores,
com o objetivo de ajudar na utilização do computador – Prémio oferecido pela empresa AECA
- Associação Empresarial de Cambra e Arouca
.

A ADRIMAG , através do projeto CLDS3G Vale +Social , dá os parabéns a todos(as) os(as)
alunos(as) pelos projetos apresentados, continuando no próximo ano letivo a trabalhar o
empreendedorismo com os(as) alunos(as) deste Agrupamento.

Pode ver AQUI a reportagem sobre as VIII Jornadas de Empreendedorismo na emissão
semanal da
Es
colaTV
.
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