Empreendedorismo na Feira
apresentam os seus projetos inovadores
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No dia 16 de março, decorreu
na Exponor a feira Qualifica, uma feira
dedicada ao ensino, onde escolas
profissionais,
institutos
superiores,
faculdades e entre outras instituições
de ensino estão presentes. A Escola
Secundária Aurélia de Sousa esteve
neste evento, representada por duas
equipas que se encontram a participar
no Projeto “A Empresa” da Júnior
Achivement Portugal, que propõe aos
alunos criar uma ideia inovadora e por
sua vez uma empresa.
EasyPeasy Company e SpiceMill
foram duas das cinco empresas que
apresentaram os seus projetos ao
público em geral e também a um grupo
de jurados.
As empresas representantes da
nossa escola focaram-se em criar objetos para uso na cozinha, sendo que um dos
produtos consistia num moinho de especiarias, com compartimentos para vários
condimentos (SpiceMill) e um aplicador adaptável a todas as embalagens alimentares,
que permitem guardar os alimentos de forma mais segura e para proporcionar um
experiência mais “easy” (EasyPeasy Company). A ambas as equipas foi proporcionada
uma experiência incrível e única durante toda a manhã como os comentários dos
participantes demonstram.
“Foi uma experiência única. As pessoas que passavam no stand elogiavam o
nosso produto. Deram-nos, sobretudo, incentivo para continuar. A JA Portugal
proporciona-nos a oportunidade de aplicar conceitos teóricos num projeto em que
conseguimos desenvolver também a nossa capacidade comunicativa.” Rosa Costa, D.
Financeira da Empresa EasyPeasy “Com a minha participação na “Feira Qualifica”,
consegui desenvolver a minha capacidade de discurso e persuasão. Para além da
experiência cognitiva, tive a oportunidade de ver novas ideias e conhecer novas
pessoas.” Joana Vieira, Presidente da Empresa EasyPeasy.
As outras empresas participantes foram a HSports e a HowtoSave ambas da
Escola Secundária Rodrigues de Freitas. A empresa vencedora deste evento foi a
Ready2Eat da Escola Secundária Filipa de Vilhena, cujo projeto consistia numa
plataforma online de distribuição de refeições caseira.
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