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MENSAGEM DO CEO
O ano de 2020 vai provavelmente
ser o ano mais falado durante
muitos anos. Acredito que não
pelas melhores razões, porque a
tendência é de sentirmos com mais
força e ancorarmos de modo
mais evidente na memória, o que de desaﬁante e difícil
tivemos. E foi, realmente, um ano de enormes desaﬁos.
A JAP não foi, obviamente uma excepção. Mas como
costumo dizer, crises são também o revelar de algumas
oportunidades que já existiam, mas que se tornaram
mais evidentes. A aceleração de processos de
digitalização - de processos e ﬂows, de conteúdos e
programas, mas sobretudo de formas de trabalhar.
Todos estes aspectos foram transversais. Mas, na JAP,
eles aconteceram com superação e resultados
positivos.

E, uma vez mais, devido ao trabalho desta grande
equipa, mas também ao incontornável apoio e
envolvimento dos stakeholders e, em particular,
dos nossos Associados.
● Adaptámos metodologias, conteúdos e
dinâmicas de programas;
● Prosseguimos com a digitalização de processos;
● Criámos novos formatos digitais, como por
exemplo as “JAP Talks” que geraram conteúdos
qualiﬁcados a serem utilizados no futuro;
● Implementámos, com sucesso, a maior
competição europeia da JA - o COYC 2020 - com
um impacto e uma visibilidade nunca vistos em
anteriores edições, quer em Portugal, quer na
Europa;
● E, para rematar, terminámos o ano com
resultados ﬁnanceiros muito positivos.
Por tudo isto só tenho uma coisa a dizer para
resumir o ano: ACHIEVEMENT! Obrigado a todos e
que 2021 seja ainda melhor!

Frederico Fezas Vital
CEO

MENSAGEM DA DIREÇÃO

Oscar Herencia
General Manager | Iberia | MetLife

Margarida Manaia
Diretora RH | Jerónimo Martins

Neste último ano lectivo a Junior Achievement
mostrou que a sua missão de inspirar milhares
de crianças e jovens não conhece barreiras.
Perante as diﬁculdades soube adaptar-se
garantindo a continuidade de todos os seus
programas, e ainda organizou, neste contexto, o
maior evento anual da JA Europe - a 31.ª
Competição Europeia do Programa “A
Empresa”. Estão todos de parabéns!

2020 is probably the most
challenging year for most of us
and, for sure, for those young people that Junior
Achievement usually deals with. It requires react
properly towards the mobility and action
limitations looking to avoid impacting in our
purpose. Junior Achievement has been able to
deliver all scheduled actions, applying proper
alternatives and using technology, to be sure we
don´t leave our commitments and projects
unattended. It is with pride that we can see that
the impact has been huge as, together with the
normal satisfaction for a work done, it opens to our
eyes a new array of opportunities that will help us
to increase our impact and reach a wider number
of people helping them to reach their goals and
projects. Junior Achievement has completed a
successful year thanks to the creativity to look for
solutions, the capacity to execute plans going over
signiﬁcant obstacles and a strong reliance
exercise.

MENSAGEM DA DIREÇÃO
Carlos Salazar de Sousa
Ana Estelita
Diretora | Fundação Altice

Com todas as condicionantes que marcaram o
ano letivo 2019/2020, a Junior Achievement
Portugal conseguiu ser resiliente, ao
reinventar-se e criar todas as condições para
que os seus programas tivessem um propósito e
fossem feitos com paixão.
A concretização da ﬁnal do Programa A
Empresa foi o grande teste, superado com
excelência.

Diretor Brisa Auto-Estradas | Administrador
Controlauto e da Via Verde Serviços |
Grupo José de Mello

A JAP revelou, na nossa perspetiva, uma
excelente capacidade de adaptação ao contexto
de pandemia, com propostas muito
interessantes para manter a implementação dos
seus programas.
O acompanhamento aos voluntários foi
igualmente bastante ativo e motivador.

MENSAGEM DA DIREÇÃO
Rita Sacramento Monteiro
Head of Volunteering Program | EDP
A Junior Achievement Portugal reagiu à
pandemia com resiliência e espírito de equipa. A
comunicação com os seus parceiros e
interlocutores foi fundamental, e a capacidade
de pensar em soluções novas, como a iniciativa
Empreender em Casa, possibilitou a
continuidade da actividade dos voluntários
mesmo em fase de emergência. O evento COYC
foi sem dúvida um ponto alto, e é motivo de
orgulho para a história da Junior Achievement
Portugal e para o nosso país. Os desaﬁos deste
ano foram transformados em novos caminhos.
Parabéns JA Portugal!
À distância mas sempre juntos.

Fernando Amaro
Diretor da Direção de Economia Social |
Banco Montepio
Num ano atípico e desaﬁante para o
mundo, provocado pela Covid 19,
foi importante as instituições adaptarem-se e
reagirem positivamente aos desaﬁos apresentados.
A JA Portugal não só adaptou os seus programas para
formato digital como co-organizou pela primeira vez
e, de uma forma extraordinária, a 31.ª ﬁnal da
Company of the Year Competition. No contexto de
pandemia, a iniciativa da Junior Achievement Europe
foi realizada num formato 100% digital através das
plataformas de streaming. Conseguimos, assim,
chegar aos participantes de 39 países, mas também
ao público em qualquer parte do mundo.
Depois dos desaﬁos superados, é importante
continuarmos a criar impacto junto da comunidade
escolar e educativa, por isso, a JA Portugal vai apostar
nos programas com opções digitais e permitir que os
seus associados possam fazer a diferença à distância
de um clique.

MENSAGEM DA DIREÇÃO
Isabel Barros
Diretora de Recursos Humanos |
Sonae

É na adversidade que se descobrem os mais
resilientes. Durante a pandemia, a JA Portugal
demonstrou ter uma enorme capacidade de
adaptabilidade, agilidade e resiliência aos tempos
adversos que o país e o mundo atravessam. Num
curto espaço de tempo adaptou o formato do
voluntariado presencial para online, na tentativa
de que o ano letivo não terminasse sem que
alunos e voluntários tivessem oportunidade de
terminar os programas. Com o arranque do novo
ano letivo, a adaptação ao formato 100% digital
foi essencial para que os nossos colaboradores
não desistissem e, mais uma vez, tenham
respondido em massa ao desaﬁo lançado. É para
nós um orgulho sermos parceiros da JA Portugal.

Célia Inácio
Diretora | Fundação AGEAS
Este ano letivo, com foco no segundo
semestre, evidenciou a capacidade de
adaptação e resistência a um contexto
extremamente adverso da equipa da Junior Achievement
Portugal. Alguém disse que “nas grandes crises, ou sai-se
muito mal ou sai-se muito bem”. A JA Portugal saiu - ou
sairá - desta crise muito mais forte, sem a menor dúvida.
A equipa JA Portugal soube transformar as ameaças desta
crise pandémica em grandes oportunidades e alavancas
para acelerar a sua própria transformação digital e não só.
Estou convencida que a JAP entrou numa outra fase do seu
crescimento e reconhecimento em Portugal, e isso graças à
forma como a equipa reagiu, mostrando resiliência,
inovação e grande espírito de missão.
Permitam-me deixar uma nota sobre o Competição
Europeia - COYC 2020 - que foi, no meu ponto de vista, o
culminar do trabalho de adaptação e transformação da
equipa. Com uma década de parceria entre a Fundação
Ageas e a JA Portugal, a levar voluntários do conhecimento
às escolas e a viver a experiência das Competições
Nacionais das mini empresas, quero destacar o nível, a
qualidade e o ambiente INCRÍVEIS desta Competição
Europeia, que nem a COVID-19 adiou.
É um orgulho fazer parte deste caminho.
Muitos parabéns a esta equipa fantástica e incansável!
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A NOSSA
VISÃO
A JAP ambiciona contribuir para a construção de um mundo onde
todos os jovens têm acesso a uma educação que lhes dê a
oportunidade de conhecerem a realidade em que vivem e que os
estimule a pensarem livremente e de forma crítica sobre essa
realidade,
procurando
facilitar
as
suas
escolhas
e
proporcionando-lhes ferramentas para transformarem de forma
positiva as comunidades em que vivem e/ou se movimentam.

A NOSSA MISSÃO
A missão da JAP é desenhar programas,
de raíz ou em co-criação com os seus
parceiros, à medida dos diversos ciclos de
ensino, que implementa, em contexto
escolar ou extra-escolar, em colaboração próxima com os
diversos agentes do sistema educativo, nomeadamente
educadores, empresas e entidades responsáveis pelo
desenvolvimento de políticas públicas de Educação, com
enfoque em 3 áreas de atuação:

1. Educação
Empreendedora

nvolvimento
Educação para o dese
cessárias a
das competências ne
edora e
uma atitude empreend
comprometida com o
ciedade
desenvolvimento da so

2. Literacia
2.FiLinatencraeiciraa

Financeira

o
Conhecimento sobre
onomia
funcionamento da ec
jovens
e sociedades onde os
vivem e atuam

3. Soft Skills

Desenvolvimento de
is e
competências pessoa
socio-emocionais
r
transversais a qualque
ssam
escolha de vida que po
er
vir a faz

A JAP acredita que a forma mais eﬁcaz de ter um
maior impacto transformador na vida dos jovens
com quem trabalha é aliando o conhecimento de
uma rede global com mais de 100 anos de prática e
inovação, à experiência de empresas parceiras e
seus colaboradores que, em conjunto com
educadores, proporcionem uma aprendizagem
baseada nos princípios e formatos do Learn By
Doing, criando cenários de experimentação realista
que desenvolvam as referidas competências.

PILARES JAP:
1. EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA
EIRA
2. LITERACIA FINANC

OS NOSSOS PROGRAMAS
ENSINO BÁSICO

3. SOFT SKILLS

A Família (1º ano)
Os alunos aprendem as
diferentes proﬁssões que
os membros da família
podem ter e ainda o que
são necessidades e
desejos.

A Comunidade (2º ano)
Os alunos ganham noção
de impostos, eleições,
funcionários públicos e
uma noção geral do que
compõe uma comunidade.

Europa e Eu (5º/6º ano)
Os alunos aprendem o que
signiﬁcam os diferentes
recursos e como estes se
relacionam entre os
diferentes países da
Europa.

É o meu Negócio
(7º/8º ano)
Os alunos aprendem o que
signiﬁca rendimento,
poupança, gastos e noções
básicas de começar um
negócio.

PILARES JAP:

OS NOSSOS PROGRAMAS

1. EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA
EIRA
2. LITERACIA FINANC
3. SOFT SKILLS

ENSINO SECUNDÁRIO
ENSINO UNIVERSITÁRIO

ENSINO BÁSICO

Economia para o Sucesso
(9º ano)
Os alunos aprendem a gerir
um orçamento pessoal e a
explorar opções de carreira
baseadas nas suas
competências, interesses e
valores.

A Empresa
Os estudantes agrupam-se
para criar um projeto e
aprendem a geri-lo desde
as primeiras etapas da sua
criação.

Start Up Programme
Os alunos aprofundam as
suas competências criando
um projeto que têm de gerir
desde o plano de negócios
até a sua operação plena.
.

O NOSSO IMPACTO ANUAL

18.171

441

Alunos

Escolas

809

7.458

Voluntários

Horas
Voluntariado

6.436

11.093

Alunos
Secundário

Alunos
Básico

642

Alunos
Universitário

O NOSSO IMPACTO TOTAL (desde 2005)

395.736

4.871

Alunos

Escolas

22.656

203.077

Voluntários

Horas
Voluntariado

62.783

327.296

Alunos
Secundário

Alunos
Básico

3.687

Alunos
Universitário

ENSINO
BÁSICO
Com o fecho de todas as escolas a 16 de Março,
iniciámos um plano para fazer chegar os nossos
conteúdos aos alunos cuja turma foi alocada mas que,
face à situação da pandemia Covid-19, não iniciaram
e/ou não ﬁnalizaram o programa em sala de aula.
O Voluntário Em(preende) Casa, foi a nossa forma
responder a este desaﬁo e conseguirmos continuar a
nossa missão junto dos alunos.
Para esta iniciativa pedimos aos voluntários que
criassem vídeos curtos, de 10 minutos, e partilhámos
estes vídeos com as turmas.

Para apoiar os voluntários na criação do seu vídeo,
criámos pequenos scripts que enviámos a cada
voluntário.
Na 1ª fase da iniciativa os vídeos produzidos pelos
voluntários foram enviados para a turma onde o
voluntário tinha sido alocado.
Na 2ª fase escolhemos os dois melhores vídeos por
programa e enviámos para as turmas cujo voluntário
foi alocado mas não teve possibilidade de participar no
programa.

ENSINO
BÁSICO
Conseguimos atingir os principais objetivos desta
iniciativa:
1. Garantir o acesso aos conceitos fundamentais dos
nossos programas aos alunos com alocação
2. Garantir um maior envolvimento dos voluntários no
decorrer do ano letivo 19/20
3. Permitir alcançar os alunos que não tiveram
oportunidade de iniciar o programa
4. Permitir terminar os programas já iniciados em sala
de aula
5. Manter o Impacto JAP no formato
#empreenderemcasa #estudaemcasa.

Durante este ano foram realizadas reuniões de trabalho
com a DGE, com o intuito da elaboração de uma oﬁcina
de formação de professores (24 horas), acreditada,
dirigida aos professores do 2º e 3º ciclo, para os
programas: Europa e Eu, É o meu Negócio e Economia
para o Sucesso.
Para esta formação, temos já vários elementos da nossa
equipa acreditados junto do CCPFC, na vertente da
Educação para o Empreendedorismo e Elaboração e
Conceção de Projetos Educativos.
A formação encontra-se programada para o próximo
ano letivo.

ENSINO
SECUNDÁRIO
O nosso programa A Empresa, dá aos alunos de 15 a
18 anos a oportunidade de aprender como se passa
de uma ideia de negócio para a realidade,
oferecendo aos participantes uma oportunidade de,
ainda em contexto de sala de aula, ter contacto com
a realidade do mundo do trabalho.
No ano letivo de 2019-2020, 6108 alunos, de todos os
distritos de Portugal, frequentaram o programa A
Empresa, com apoio de 140 voluntários das nossas
empresas associadas.

Este ano letivo, o programa
contou com uma novidade
que veio a revelar-se decisiva
para o sucesso e a
concretização de todos os
momentos de competição:
em setembro de 2019 fechámos uma parceria com a
empresa Dreamshaper, o que permitiu que todos os
alunos participantes no programa A Empresa
tenham tido acesso pela primeira vez a uma
plataforma de apoio ao desenvolvimento dos seus
projetos, altamente interativa, com conteúdos
didáticos e formativos de suporte que vão auxiliando
as equipas ao longo das diferentes etapas de
construção das suas soluções. Esta ferramenta
disponível para todos os participantes, desde os
alunos, passando pelos professores, até aos
voluntários, facilita o acompanhamento virtual e à
distância, o que veio a revelar-se fundamental face à
pandemia Covid-19.

resiliência, capacidade de
trabalho em equipa, falar
em público, usar a
criatividade para resolver
problemas e tomar
decisões conscientes.
No essencial, a linha orientadora do programa
manteve-se, e os estudantes, uma vez agrupados
em equipas de 3 a 5 elementos tiveram de
responder ao desaﬁo de identiﬁcar e descobrir
como resolver um problema existente na sua
comunidade, no país ou no mundo.
Ao longo do ano letivo as equipas, com apoio de
voluntários das nossas empresas associadas (que
atuam como mentores), do professor, e com
recurso à plataforma Dreamshaper, passam pelas
várias fases do negócio, ganhando experiência em
primeira mão de como funcionam os negócios e
em simultâneo desenvolvendo as suas soft skills
como:

No ﬁnal do ano letivo, os projetos selecionados
competem numa das sete Feiras (I)limitadas –
Lisboa, Cascais, Porto, Coimbra, Vila Real, Évora ou
Faro - e os melhores terão oportunidade de
competir na Competição Nacional A Empresa, onde
é escolhido o projeto que segue para a ﬁnal
Europeia (Company of the Year Competition).
Acreditamos que através deste programa e das
competências nele desenvolvidas, os estudantes
ganham ferramentas que serão importantes para
construir um futuro mais sustentável, tanto a nível
social, como ambiental, com viabilidade ﬁnanceira.

ENSINO UNIVERSITÁRIO

O Start Up Programme é o nosso programa destinado a
jovens universitários que queiram ganhar competências
de criação e gestão de negócios ou projetos. Com
o apoio de voluntários das nossas empresas associadas
e dos professores, os alunos organizam e operam uma
empresa ﬁctícia, seguindo todos os passos necessários
desde a sua criação.

Durante um semestre, os alunos que participam neste
programa adquirem noções de tomada de decisão,
trabalho e coordenação de equipas, negociação,
gestão de tempo e dinheiro. Como competências
pessoais, desenvolvem capacidades de resistência à
adversidade, facilidade de falar em público e
apresentação do seu produto ou projeto, resolver os
seus problemas, comunicar em equipa, ter conﬁança
e ganhar autoestima.
Este ano tivemos 605 alunos e 10
voluntários envolvidos no projeto.

EVENTOS PRESENCIAIS
INNOVATION CHALLENGE
Este projeto, com a duração de um dia, junta
até 100 alunos do ensino secundário ou universitário, provenientes de
diferentes escolas.
O Innovation Challenge consiste na resolução de um desaﬁo, lançado
pela entidade patrocinadora, e que é trabalhado ao longo de um dia
pelos alunos, com apoio de mentores da própria entidade. Durante o dia
são fornecidas ferramentas e mentoria aos alunos que, agrupados em
equipas, criam um produto ou serviço inovador, em resposta ao desaﬁo
lançado.
No ﬁnal as equipas terão ainda de apresentar a sua ideia, em palco,
perante um painel de jurados.
Durante este ano letivo realizámos 3 Innovation Challenges:

EVENTOS PRESENCIAIS
INNOVATION CHALLENGE
IC APB

No dia 21 de novembro
tivemos
38
alunos
de
diferentes universidades e
Institutos Politécnicos e 7
voluntários da Associação
Portuguesa de Bancos juntos
no
Centro
Ismaili,
para
responder ao desaﬁo da APB:
criar um produto bancário
inovador, dirigido aos jovens.

IC Whitestar

IC CM Porto

No dia 27 novembro juntámos
87
alunos
do
ensino
secundário no Fórum Lispólis
para responder ao desaﬁo da
Whitestar: Como aumentar os
contactos provenientes de
clientes. 19 Voluntários da
Whitestar deram mentoria e 3
jurados da empresa ouviram
as ideias ﬁnais e escolheram
as 3 melhores.

A 28 de fevereiro juntámos 40
alunos de diferentes escolas
do Porto na Escola do Cerco,
para criar uma solução para
um problema do município,
com base nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
A mentoria foi dada por 11
voluntários de algumas das
empresas Porto de Futuro.

Eventos
Virtuais
Feiras (I)limitadas

As equipas que
participaram no programa
A EMPRESA e foram
selecionadas pelos jurados participaram nas
Feiras (I)limitadas correspondentes à sua área
geográﬁca. Este ano mantivemos as 7 Feiras de
acordo com a divisão habitualmente feita pela
Junior Achievement, tendo a realização destes
eventos acontecido de forma virtual. As 7 Feiras
foram em: Vila Real, Porto, Coimbra, Lisboa,
Cascais, Évora e Faro.

No total tivemos 352 candidaturas das
quais selecionámos 158 equipas com ideias
empreendedoras para participar nas Feiras
(I)limitadas.
O formato do evento sofreu ligeiras
alterações
face
à
necessidade
de
recorrermos
a
conteúdos
puramente
digitais. Com efeito, todas as
equipas
tiveram
oportunidade de apresentar as
suas ideias inovadoras através de um Vídeo
Pitch, com a duração máxima de
4
minutos.
Para além desse vídeo, as equipas ﬁzeram
ainda um segundo vídeo com o título
Showcase, e que pretendeu no fundo
substituir os stands onde habitualmente
têm a oportunidade de explicar melhor a
sua ideia aos jurados e mostrar os seus
protótipos.

Eventos
Virtuais
Feiras (I)limitadas

As 25 equipas selecionadas para entrar na
Competição Nacional A Empresa foram:
Backpower, Bambeeth, Beyond, Democratech,
Easylook, Ecobags, Eyeclean, Familyground,
Growing (Teensc@n), Handlit, Helping Hand,
i9Turismo, Movepower, SafeOnTheGo, Sos
Alimentar, Support Skiils, Tabox, Tempus
This - Technology, Health And Science
(Smartcare), Time For Money, Unity, Untag Me,
Wings of Care, W-Safe e Zeepal.

A Competição Nacional do
programa A Empresa,
inicialmente prevista para a

XIII Competição
Nacional A Empresa

Casa da Música no Porto, foi também um evento
que decorreu totalmente de forma virtual devido
à pandemia Covid-19. As 25 equipas enviaram
novamente um Video Pitch das suas ideias
empreendedoras, e tiveram ainda de responder
às perguntas dos jurados numa sessão de
entrevistas paralelas em simultâneo, tal como
teria acontecido se a Competição Nacional
tivesse sido presencial.
Todas as ideias tinham o seu enorme valor e
qualidade, mas a Ecobags,
do Colégio Marista de
Carcavelos, foi a escolhida
pelos jurados para
representar Portugal na
Company of The Year
Competition, em Lisboa.

Eventos
Virtuais
Braço Direito
em Casa
Esta iniciativa de um dia leva os alunos a terem
contacto
com
a
realidade
empresarial,
acompanhando voluntários no seu local de
trabalho.
Cada aluno escolhe a área que pensa seguir no
futuro e é agrupado com um voluntário dessa
área. Ao longo de um dia de trabalho, o
voluntário mostra ao aluno quais são as tarefas
habituais da sua função e como é o seu
dia-a-dia.

Devido à pandemia Covid-19, em 2020 foi
necessário repensar e adaptar o programa
Braço Direito face às novas contingências.
Com efeito, pela primeira vez a Junior
Achievement teve estudantes a participar
neste programa num formato virtual, onde o
contacto entre voluntários e alunos é
realizado através de um vídeo explicativo
sobre o seu percurso proﬁssional, proﬁssão e
tarefas diárias, seguindo-se de uma reunião
entre voluntário e alunos, permitindo assim
que a experiência de partilha e assimilação de
conhecimentos se mantivesse.

Este ano, 188 alunos tiveram a oportunidade
de ser um Braço Direito, junto de 173
voluntários de empresas nossas associadas.

JA Europe 31st

Company of
the Year
Competition
RESULTADOS E IMPACTO

CONVERSÃO PARA
VIRTUAL
Planear o 31st JA Europe CoYC em Portugal foi um
desaﬁo. A pandemia Covid-19 mudou os planos
que tínhamos para o evento, em vários locais
emblemáticos de Cascais.
Ainda assim, conseguimos reunir todos os
participantes de 39 países, virtualmente, tornando esta edição do COYC única - maior, mais
rápida e a primeira edição virtual de sempre!
Apesar da festa ser virtual, o sentimento português não deixou de se fazer sentir! A equipa
da JA Portugal esteve presente (à distância, claro) para acolher e dar as boas vindas aos
alunos, jurados e parceiros.
Carregue neste link para ver o vídeo de abertura do evento.
O vídeo de boas vindas da equipa JAP pode ser visto aqui.

WEBINARS

Fundação Ageas: Creating the
world we want – How the SDGs can
help developing your business
Este webinar pode ser visto aqui

Ainda antes do 31st JA Company of the Year
Competition ter começado, organizámos 7
webinars diferentes,
com o apoio dos
parceiros de assinatura Europeus e Nacionais:

EDP: How to do a pitch
Este webinar pode ser visto aqui

Sonae: How to be
self-conscious, organized and
focused
Este webinar pode ser visto aqui

WEBINARS
AT&T: “Empowering people
through connectivity” observations on working
through crisis
Este webinar pode ser visto aqui

JA Europe & Citi
Foundation: JA Company
Programme Video Premiere
Este webinar pode ser visto aqui

FedEx: Why global “Access”
is something entrepreneurs
should all be thinking about
Este webinar pode ser visto aqui

ManpowerGroup: Reboot
Yourself – From Resilience to
Reimagination
Este webinar pode ser visto aqui

CERIMÓNIA DE ABERTURA

Família, amigos e muitos outros juntaram-se
virtualmente, pela primeira vez, para celebrar os
melhores jovens empreendedores europeus de
2020.

No dia 22 de julho, demos início à 31st JA Europe
Company of the Year Competition. Os projetos e
jurados juntaram-se ao CEO da JA Europe,
Salvatore Nigro, e ao CEO da JA Portugal,
Frederico Fezas Vital, para a Cerimónia de
Abertura, apresentada pela Embaixadora de Boa
Vontade do UNFPA, presidente da ONG Corações
com Coroa, atriz e apresentadora de TV Catarina
Furtado.
Para esta cerimónia, recebemos uma mensagem
especial da Comissária da UE para a Educação,
Maryia Gabriel.
A competição foi oﬁcialmente aberta pelo
Presidente da República Portuguesa, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa.

O VÍDEO COMPLETO DA CERIMÓNIA DE ABERTURA
PODE SER VISTO AQUI.

CERIMÓNIA DE ENTREGA
DE PRÉMIOS

A competição terminou com o anúncio em direto
dos vencedores dos vários prémios, no dia 24 de
julho.
Os convidados, as equipas de alunos concorrentes e
o júri voltaram a reunir-se virtualmente para
descobrir a melhor miniempresa do ano 2020, numa
verdadeira festa virtual.
A cerimónia incluiu uma mensagem especial do
Secretário-Geral da ONU, António Guterres, da
Comissária Europeia para a Educação, Maryia
Gabriel, e do Comissário Europeu para a Economia,
Paolo Gentiloni e outros convidados especiais
impressionantes.
Ao longo da cerimónia, ocorreram também alguns
momentos musicais especiais interpretados pela
famosa cantora portuguesa Áurea.
O VÍDEO COMPLETO DA CERIMÓNIA DE ENTREGA
DE PRÉMIOS PODE SER VISTO AQUI

ORADORES
Cerimónia de Abertura
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República de
Portugal
Catarina Furtado
Apresentadora

Salvatore Nigro
CEO JA Europe

Frederico Fezas Vital
CEO JA Portugal

Martin Kern
Diretor European Institute
of Technology (EIT)

Mariya Gabriel
Comissária Europeia para a
Inovação, Investigação,
Cultura, Educação e Juventude

Erol Kiresepi
Presidente International
Organisation of Employers

ORADORES

Cerimónia de Entrega de Prémios

António Guterres
Secretário Geral das
Nações Unidas

Paolo Gentiloni
Comissário Europeu
para a Economia

João Marques da Costa
Secretário de Estado
Adjunto da Educação

Isabel Benjumea
Membro do Parlamento
Europeu

Carlos Moedas
Membro do Painel
consultivo da UNESCO para
a iniciativa “Futures of
Education”

Adam Warby
Presidente JA Europe

Johan H. Andresen
Owner & Chairman
FERD

Asheesh Advani
Presidente & CEO JA
Worldwide

A COMPETIÇÃO
A competição propriamente dita
decorreu de 22 a 24 de julho. Durante
estes
três
dias,
os
alunos
participaram em entrevistas, tanto
com os Jurados Principais como com
os
Jurados
dos
Prémios
de
Assinatura.
As entrevistas ocorreram através do
Microsoft Teams. Também foram
realizadas entrevistas para o Prémio
Alumni Liderança.
Antes
do
evento,
as
equipas
enviaram
os
outros
dois
componentes para avaliação: o
relatório
da
empresa
e
o
vídeo-pitch.

OS STANDS VIRTUAIS
Mesmo num evento totalmente digital,
conseguimos trazer o espírito da feira para o
CoYC 2020. Graças à Coderblock e tendo
como exemplo a experiência de sucesso da
JA
Itália,
decidimos
replicar
esta
oportunidade
para
juntar
todos
os
participantes do evento.
Em dois momentos distintos, conseguimos
que parceiros e equipas se apresentassem
em stands virtuais, trocassem impressões
sobre a competição e se conhecessem um
pouco melhor.

OS NÚMEROS

882 VISITANTES EM TODAS AS SALAS VIRTUAIS
➔
➔

714 VISITANTES NAS SALAS DOS ALUNOS
168 VISITANTES NAS SALAS DOS PARCEIROS DO EVENTO
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JAP FRIDAY TALKS
Durante o ano letivo e no contexto da pandemia, a
JAP sentiu a necessidade de desenvolver novos
formatos digitais que, por um lado, mantivesse vivo
o contacto com a sua rede e, por outro lado, criasse
conteúdos educacionais e pedagógicos para os
jovens, que pudessem ser utilizados em diversos
contextos.
Assim nasceram as JAP Friday Talks. Durante 13
sextas-feiras, sempre à mesma hora, entrevistámos
empreendedores,
proﬁssionais
da
Educação
nacionais e internacionais, Governo de Portugal e a
nossa rede Europeia e Mundial.
Este conteúdos estão editados e disponíveis nos
nossos canais e serão utilizados em diversos
contextos - redes sociais, eventos e programas.
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Equipa JAP

