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O TAGUSVALLEY – Tecnopolo do Vale do Tejo e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
(CIMT) estão a organizar a feira anual do EMPRE – Empresários na Escola. O ponto alto e
culminar deste projeto pedagógico será no dia 11 de Junho na cidade de Entroncamento.
Durante a manhã deste dia, cerca de 390 alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico do Médio
Tejo em representação de 15 escolas estarão a promover e a comercializar os produtos que
desenvolveram no ano letivo de 2013/2014. Os artigos que estarão presentes resultam da
aplicação da metodologia EMPRE, que desafia os alunos a desenvolveram vários processos de
criação e organização de uma empresa, desde a com conceção da identidade corporativa,
estudo de mercado, definição de gamas de produtos e gestão de fornecedores e clientes.
Das receitas obtidas por estes estudantes de escolas de Abrantes, Alcanena, Constância,
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Sertã, Tomar e Vila de Rei 23 por cento
será doado para causas sociais.
O projeto EMPRE, ao aplicar a sua metodologia, pretende proporcionar aos alunos do 5º ao 9º
ano de escolaridade o primeiro contacto com a realidade empresarial e o funcionamento de
uma organização trabalhando as competências pessoais e empresariais dos jovens e
despoletando o espírito empreendedor e inovador nos estudantes.
No presente ano letivo, o EMPRE encontra-se a ser desenvolvido no âmbito do projeto Médio
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Tejo – Empreendedorismo em Rede, promovido pela CIMT e financiado pelo QREN, no âmbito
do Programa Operacional Regional do Centro (Mais Centro).
Devido à sua importância pedagógica tem sido abraçada por diversas escolas e encontrado o
apoio de várias entidades, sendo já uma referência a nível nacional reconhecida com o selo do
Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação +e +i, do Ministério da
Economia e do Emprego.
O projeto Médio Tejo – Empreendedorismo em Rede (EM_REDE), promovido pela CIMT –
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, é financiado pelo QREN no âmbito do Programa
Operacional Regional do Centro (Maiscentro).
Nota: O EMPRE é um projeto de estímulo ao empreendedorismo jovem. É aplicado pelo
TAGUSVALLEY, que é a entidade que gere o Tecnopolo do Vale do Tejo situado em Abrantes,
no sentido de incentivar a comunidade para o empreendedorismo.
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