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1. A JUNIOR 

ACHIEVEMENT 

PORTUGAL 



Com o apoio das congéneres europeias a JA Europe 
chega anualmente a 39.175 escolas, conta com o 
apoio de 143.159 professores e de 139.108 voluntários 
empresariais, impactando 4.263.738 estudantes de 
40 países europeus. 

 
 

A NOSSA REDE 



A NOSSA MISSÃO 

● Inspirar e preparar crianças e  
jovens para que eles possam 
alcançar os seus objetivos 
pessoais e profissionais, 
trazendo uma mudança 
positiva ao mundo. 

 
● Ser o parceiro de eleição para 

pessoas e entidades que 
criam, entregam, fomentam e 
incentivam as competências 
que trabalhamos nos nossos 
programas. 

 
 

 
 
 



Alunos 

Professores 

Voluntários 
Corporativos 

O NOSSO MÉTODO 

COMPETÊNCIAS  
PARA A  

EMPREGABILIDADE  
 
 

EDUCAÇÃO PARA O 
EMPREENDEDORISMO 

E CIDADANIA 
 
 

LITERACIA  
FINANCEIRA 

 
 

Os nossos 
programas  

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Universitário 



2. Programa 
A Empresa 



Programa A Empresa 

● Programa bandeira da Junior 
Achievement; 
 

● Desenvolvimento de uma 
ideia de negócio através da 
criação uma mini-empresa; 
 

● Procura desenvolver 
competências fundamentais 
para a vida académica e 
profissional.  
 



Cronograma 

Março Abril/Maio Maio/Junho Julho 

 
Candidaturas 

 
Feiras Ilimitadas 

 
Competição 

Nacional 

 
Company Of the 

Year Competition 
(COYC) 



3. Projetos 
A Empresa 



Problema 
Identificado 

Suprir as falha 

identificadas através 

de uma abordagem 

inovadora, 

promovendo uma 

vertente mais prática 

da educação/formação  

OBJETIVO 

Mini-empresas 

Insegurança e 

ansiedade que os 

estudantes e 

trabalhadores têm pela 

necessidade de fazer 

escolhas sobre o 

caminho a seguir  

Set you future 

Workshops das 

Profissões do Futuro: 

orientação práticas 

sobre os possíveis 

percursos a seguir e 

informação necessária 

sobre o mercado de 

trabalho e suas ofertas 

SOLUÇÃO 

2017/2018 

ES Manuel 
Teixeira Gomes 



Problema 
Identificado 

Proporcionar aos 

idosos uma maior 

integração social e 

diversos modos de 

entertenimento.  

OBJETIVO 

Mini-empresas 

Isolamento social dos 

idosos 

Elderly time 

Serviço de 

acompanhamento a 

idosos e realização de 

várias atividades 

(cinema, convívio 

social, ajuda com as 

novas tecnologias, 

acompanhamento a 

consultas médicas) 

SOLUÇÃO 

2018/2019 

ES ALbufeira 



Problema 
Identificado 

Suprir as falha 

identificadas através 

da oferta de um 

serviço de babysiting, 

com preços 

competitivos e grande 

flexibilidade de horário. 

OBJETIVO 

Mini-empresas 

Famílias com filhos, 

residentes no concelho 

de Albufeira, que 

sintem necessidade de 

deixar as crianças ao 

cuidado de alguém 

num determinado 

período do dia e não 

têm 

Wings of care 

Uma aplicação/ site 

que englobe um 

serviço de babysitng 

regular, e com 

parcerias com 

entidades de lazer de 

que os clientes 

poderão usufruir com 

descontos 

SOLUÇÃO 

2019/2020 

ES Albufeira 



OBRIGADO! 

Siga-nos 

Ana Alves 
Manager S&P Sul e 

Ilhas 

ana.alves@japortugal.org 

mailto:ana.alves@japortugal.org

