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EMPRE – Empresários na Escola

EMPRE – Empresários na Escola distinguido pela inovação e empreendedorismo
social
O projeto EMPRE – Empresários na
Escola, do Tecnopolo do Vale do
Tejo, foi distinguido como Iniciativa
de Alto Potencial em Inovação e
Empreendedorismo Social (ES+), no
âmbito do projeto MIES - Mapa de
Inovação

e

Empreendedorismo

Social, dinamizado a nível nacional.
Das 4.132 iniciativas identificadas
foram distinguidas 134, onde se inclui esta metodologia de estímulo dos jovens do Médio Tejo para
o empreendedorismo.
O EMPRE – Empresários na Escola obteve este selo na cerimónia que decorreu no dia 21 de janeiro,
na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, pelo desenvolvimento de competências
empreendedoras e sociais e pelo caráter inovador de proporcionar uma experiência prática aos
alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Fomentador de aptidões como a responsabilidade, a comunicação, a gestão de conflitos, a
organização, entre outros, o EMPRE abrange os 2º e 3º ciclos. No entanto, o TAGUSVALLEY
pretende alargar a sua atuação em matérias de promoção do empreendedorismo a todos os níveis
de escolaridade.
Durante a implementação da metodologia nas escolas, os estudantes são confrontados com a
necessidade de tomar decisões de negócios de forma autónoma, mas acompanhada pelos
professores e pelo técnico do TAGUSVALLEY, seguindo todos os passos de uma empresa.
Este programa de ensino funciona em blocos de 45 ou 90 minutos em espaços semanais, durante
um ano letivo. E também capacita os professores, através de uma oficina de formação, acreditada
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pelo CFAE - Centro de Formação de Associação de Escolas do
Alto Tejo, que lhes confere dois créditos para a progressão na carreira.
Nos últimos anos letivos, o EMPRE do Tecnopolo do Vale do Tejo tem sido desenvolvido com o
apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), no âmbito do projeto “Médio Tejo –
Empreendedorismo em Rede”, e financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro – Mais
Centro, do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN).
Este reconhecimento irá materializar-se na adesão do EMPRE – Empresário na Escola à Rede IES Centro de Formação e Investigação em Empreendedorismo Social, permitindo mais oportunidades
de divulgação e projeção nacional e internacional. Esta distinção do projeto do TAGUSVALLEY no
âmbito do MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social junta-se ao Selo +e +i do
Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação, do Ministério da Economia e do
Emprego.

