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Encontro de jovens realiza-se em Leiria! 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cap Magellan 
organiza um encontro de jovens em Leiria, 
“Portugueses de lá, Portugueses de cá”. Este evento 
realizar-se-á a 5 de agosto na cidade de Leiria. É 
destinado aos jovens, com idade entre 18 e 35 anos, 
com um programa curto e informal mas suficientemente 
denso e enriquecedor ao nível das trocas de 
experiência dando a conhecer a cada um dos 
presentes o seu país de origem, a sua história, 
costumes e tradições, providenciando ao mesmo 
tempo, momentos de lazer e intercâmbio cultural. 
 
O objectivo é de favorecer o intercâmbio entre os 
jovens portugueses residentes em Portugal, com os 

jovens portugueses “de fora”. 
 
O resultado deste encontro (os Portugueses de lá com os Portugueses de cá) dará uma experiência única e 
inesquecível de convívio entre jovens lusodescendentes de diferentes países, formações e culturas onde a partilha é 
o elemento enriquecedor. 
 
Assim, 50 a 60 jovens estarão à volta de uma mesa, com personalidades, num encontro que tem como principal 
“motor” o reforço da ligação de Portugal com a sua diáspora.  
 
Temática centrada no empreendedorismo jovem 
 
Enquanto que em 2016, a temática principal centrou-se sobre o papel dos jovens no mundo associativo, em 2017, o 
foco vai ser o empreendedorismo jovem. 
 
Segundo um estudo de 2014 do Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal , o 
“Empreendedorismo é comunemente associado a iniciativa, inovação, possibilidade de fazer coisas novas e/ou de 
maneira diferente, assim como a capacidade de assumir riscos. Subentende-se, portanto, que as pessoas 
empreendedoras estão prontas para agir, desde que existam condições favoráveis e o apoio necessário.” Aplicado à 
nossa acção, vai tratar-se de reunir vários jovens, de Portugal e de outros países europeus principalmente de França, 
para partilha de experiências sobre a temática. 
 
Cidade escolhida: Leiria 
 
A região de Leiria apresenta ainda outras vantagens. Trata-se pois de uma região marcada pela diversidade: cidade, 
serra, mar, rio, pinhal, gastronomia, património edificado e natural. 
O espírito empreendedorismo também está bastante presente na região: é onde se localizam muitas das indústrias 
nacionais, em diversos ramos (agro-alimentar, vidro, cerâmica, moldes...), e é uma região propícia ao turismo 
empresarial e de negócios. 
 
Trata-se também de uma cidade que a Cap Magellan conhece bem por realizar lá todos os anos várias acções no 
quadro da sua campanha anual de segurança rodoviária, nomeadamente na discoteca Kiay e no concerto Leiria 
Dancefloor. 
 
Programa  
9h30-18h 
 
Tema I :  Os jovens e o mundo empresarial 
Subtemas: 

1. A fuga de cérebros e a ideia de retorno 
2. A cooperação e a internacionalização no empreendedorismo jovem 
3. Os jovens como principais dinamizadores locais e regionais 
4. Os apoios disponíveis para o empreendedorismo jovem 
5. Dupla cultura: Exemplos de sucesso de jovens empresários 
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Tema II : Associações, Cultura e iniciativas empresariais: As relações escondidas 
Subtemas: 

1. As associações como impulsionadoras dos jovens empreendedores 
2. A dupla cultura, uma mais valia num percurso profissional 
3. O potencial da cultura como fonte de negócios 

 
19h00 : Evento LeiriaDanceFloor onde todos são convidados  
 
Inscrições: raquel.andrade@capmagellan.org 
Informações: www.capmagellan.com 
 
Contacto imprensa :  
Aurélie Pereira 
aurelie.pereira@capmagellan.org 
(+33) 1 79 35 11 00 
 


