
 

 

 
Sessão de boas-vindas aos estudantes do ensino secundário e profissional decorreu ontem, 5 de julho 

Jovens estudantes de 15 concelhos já estão em Leiria 

para conhecer a indústria e o património da região 
 

Os 24 jovens estudantes do ensino secundário e profissional oriundos de 15 concelhos, que participam na 

sétima edição do Leiria In – Semana da Indústria, já estão em Leiria para conhecer a indústria e o património 

da região, numa organização do Politécnico de Leiria, da Fórum Estudante e dos seus parceiros. A sessão 

de boas-vindas aos estudantes decorreu ontem, dia 5 de julho, no auditório da NERLEI – Associação 

Empresarial da Região de Leiria. 

«Em segurança vamos mostrar o melhor das nossas empresas. Porque elas têm dado muito de si, 

nomeadamente neste contexto pandémico, e precisam de se dar a conhecer, sobretudo por ser importante 

atrair talento para estas empresas. Porque só com uma economia forte é possível termos uma sociedade 

forte, equilibrada e coesa», destacou o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, nas boas-vindas aos 

estudantes que, até à próxima sexta-feira, dia 9 de julho, vão participar em atividades diversificadas, ligadas 

à ciência, tecnologia, desporto, artes e ao mundo da indústria. 

«Esta semana temática é única porque vão ter oportunidade de conhecer algumas das nossas escolas, e 

algumas das atividades diferenciadoras e espaços que temos. Mas, sobretudo, porque vão mergulhar nas 

indústrias. São 15 empresas e indústrias locais e regionais que vão abrir as suas portas para se darem a 

conhecer, e tenho a certeza absoluta que vão ficar surpreendidos. Porque vão entrar no melhor que se faz 

em Portugal e no mundo, em setores de atividade suportados por conhecimento e inovação e que são 

altamente competitivos», realçou Rui Pedrosa.  

Devido às contingências provocadas pela situação pandémica, o número de participantes foi reduzido para 

cerca de metade em comparação com os estudantes que foram acolhidos em edições anteriores, estando a 

participar nesta edição 22 estudantes do 10.º ano e dois do 11.º ano, naturais de 15 concelhos espalhados 

por todo o país: Pombal, Batalha, Leiria, Lisboa, Seixal, Porto, Vila Nova de Famalicão, Almada, Porto de 

Mós, São Pedro do Sul, Vila Franca de Xira, Cascais, Guimarães, Mafra e Sintra.  

«Enquanto o país está todo numa turbulência, creio que este é o caminho certo: máxima prudência, máxima 

segurança, e realismo para continuarmos a nossa vida. Precisamos de voltar a aproximar-nos de uma vida 

normal. Ainda não estamos nesse momento, mas a coragem do Politécnico de Leiria em fazer regressar este 

projeto é muito importante. Até porque as medidas de segurança dão-nos essa tranquilidade, com a realização 

de testes aos jovens, a utilização de máscaras, o distanciamento, a higienização e o cumprimento de todas 

as regras», afirmou Rui Marques, diretor da Fórum Estudante.  

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. «Têm aqui uma oportunidade para conhecer a realidade deste território 

e, por isso, deixo-vos um desafio: aproveitar estes dias para conhecerem bem esta região, com tudo aquilo 

que tem para oferecer», sublinhou Rui Marques, dirigindo-se aos estudantes.  

Assegurando que esta é uma «experiência inesquecível», Rui Marques realçou também a dimensão 

pedagógica da iniciativa. «Estas aprendizagens são estruturais para a vossa compreensão da realidade e são 

excelentes oportunidades para o vosso desenvolvimento académico e profissional», garantiu o diretor da 

Fórum Estudante.  

Já António Poças, presidente da NERLEI, começou por desejar que «os resultados desta semana sejam muito 

positivos». «Espero que aqui encontrem desafios interessantes. Que saiam daqui entusiasmados e que esta 

experiência seja marcante para o vosso futuro», afirmou perante os 24 jovens estudantes.  



 

 
Também Manuel Oliveira, secretário-geral da CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes, 

parabenizou os estudantes do ensino secundário e profissional que aderiram à iniciativa, defendendo que o 

Leiria In – Semana da Indústria é uma «excelente oportunidade para participarem em diferentes atividades e 

conhecerem diferentes realidades». «A dinamização do Leiria In tem sido uma experiência gratificante e 

desejo que consigam aproveitar da melhor forma», afirmou o responsável.  

Depois de uma interrupção devido à pandemia, o Leiria In está de regresso com uma semana em segurança 

recheada de atividades, na região de Leiria e Oeste, que inclui visitas a empresas e indústrias locais e 

regionais, workshops, atividades culturais e em laboratórios, e o conhecimento transversal da região.  

«Sentimos a falta deste evento, que nos tem marcado muito. Tem sido um gosto enorme partilhar convosco 

esta experiência e estou certo que será uma visita muito interessante às nossas empresas, nomeadamente 

do setor dos moldes, mas também da indústria vidreira», afirmou Luís Barreiros, em representação da Câmara 

Municipal da Marinha Grande. 

Por sua vez, Anabela Graça, vereadora da Câmara Municipal de Leiria com o pelouro da Educação, afirmou 

ser «um gosto receber os estudantes e saber que durante uma semana estão a conhecer este território e as 

suas empresas». «Esta semana vai marcar-vos e é precisamente aquilo que estão a precisar: refletir sobre o 

vosso percurso formativo. É muito importante perceberem que as escolas de ensino superior acolhem áreas 

diferentes e perceber como funcionam», afirmou.  

«Queremos proporcionar-vos uma semana inesquecível em termos de conhecimento, reflexão e, acima de 

tudo, criação de laços de amizade. Precisam de fazer amigos e conviver, mas também de conhecer o nosso 

património e de participarem em atividades culturais. Tudo isso vai ter impacto na vossa vida», acrescentou 

Anabela Graça.  

Na dinamização do Leiria In – Semana da Indústria o Politécnico de Leiria e a 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 e a CEFAMOL – Associação Nacional da 

Indústria de Moldes.  

Leiria, 6 de julho de 2021 

Anexo: Programa da semana temática Leiria In. 

 

Para mais informações contactar:  

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt  
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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