Leiria In – Semana da Indústria decorre de 9 a 14 de julho com visitas, workshops e atividades de lazer

Politécnico de Leiria recebe cinquenta jovens de todo o País que vão
descobrir a Indústria e a região
São 50 os jovens estudantes do ensino secundário e profissional que chegam a Leiria já no próximo dia 9 de
julho para participar na quinta edição da semana temática Leiria In – Semana da Indústria, uma organização do
Politécnico de Leiria e da Fórum Estudante e dos seus parceiros. A iniciativa, que se realiza entre os dias 9 e
13 de julho na região de Leiria, inclui visitas a 21 empresas e indústrias locais e regionais (dos setores dos
moldes, vidro, porcelana, cerâmica, madeiras, embalagens), workshops, atividades culturais, desportivas e
conhecimento transversal da região.
«Queremos mostrar a estes jovens o que de melhor se faz nas Indústrias da nossa região, que são referência a
nível mundial e com equipamentos tecnológicos e inovadores, de modo a atrair mais estudantes para estes
setores, em particular as engenharias.», sublinha Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria. «Além das
visitas e dos workshops, preparámos simultaneamente um programa com iniciativas culturais, para que os
participantes fiquem a conhecer o nosso património e a nossa história, para que sejam os porta-vozes da
nossa Região no futuro».
Este ano participam 33 raparigas e 17 rapazes, provenientes de dez distritos, 33 concelhos, e 33 escolas
secundárias e profissionais. A semana Leiria In pretende destacar a importância da indústria para a economia e
desenvolvimento de Portugal, e despertar vocações para as profissões ligadas a estes setores de atividade,
junto dos estudantes do ensino secundário e profissional.
O Politécnico de Leiria e da Fórum Estudante contam com a colaboração de todos os seus parceiros: a
Câmara Municipal de Leiria, a Câmara Municipal da Marinha Grande, a NERLEI – Associação Empresarial da
Região de Leiria, a CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes, e a ADAE – Associação de
Desenvolvimento da Alta Estremadura.
Anexo:
Programa da semana Leiria In.
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