
 

 

 
Semana temática decorre entre os dias 5 e 9 de julho  

Leiria In está de regresso e vai levar 24 jovens de todo o país 

a descobrir a região e a indústria 
 

O Leiria In – Semana da Indústria está de regresso com a sétima edição, onde vai levar 24 jovens estudantes 

do ensino secundário e profissional de todo o país a descobrir a indústria e a região de Leiria, numa 

organização do Politécnico de Leiria, da Fórum Estudante e dos seus parceiros. Depois de uma interrupção 

devido à pandemia, o Leiria In promete uma semana em segurança recheada de atividades diversificadas, 

ligadas à ciência, tecnologia, desporto, artes e ao mundo da indústria, em várias áreas.  

A iniciativa, que se realiza entre os dias 5 e 9 de julho na região de Leiria e Oeste, inclui visitas a 15 empresas 

e indústrias locais e regionais, workshops, atividades culturais e em laboratórios, e o conhecimento transversal 

da região. A sessão de boas-vindas aos jovens estudantes decorre na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, 

pelas 17h30, no auditório da NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.  

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. As 

atividades serão realizadas em segurança, cumprindo todas as normas necessárias. Algumas das ações 

previstas são desafios e jogos realizados em laboratórios do Politécnico de Leiria e em empresas, bem como 

visitas na cidade e na região de Leiria.  

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 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. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a sessão de boas-vindas aos 24 jovens estudantes que 

participam na semana Leiria In, na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, pelas 17h30, no auditório da 

NERLEI. Contamos com a vossa presença! 

Leiria, 2 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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