
 
  

Venho, por este meio, informar que o projeto nº 47 – New Connection, da autoria de Ângela 
Margarida Bento de Jesus, Vasco Alexandre Lores Ferreira e Ecaterina Culeac, orientado 
pelo Professor(a) Maria da Graça Ramalho Miranda de Carvalho, que apresentaram ao 1º 
Concurso Nacional Jovens Empreendedores, foi SELECCIONADO para participar na 
1ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, que vai ter lugar de 5 a 7 de junho, no 
Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, de acordo com o Programa. 
  
Assim, deverão confirmar a vossa presença, até ao dia 29 de maio, através do envio 
doFormulário de Participação, devidamente preenchido, para o endereço de e-
mailpcardoso@fjuventude.pt. Se por qualquer motivo não puderem participar, agradeço que 
me enviem um e-mail de imediato, para poder substituir o projeto. 
  
A Fundação da Juventude apenas assume os custos de participação dos jovens e do 
professor inscritos no Projeto, no máximo 3 alunos e 1 professor, no caso do ensino 
secundário; e dos jovens inscritos no projecto, no máximo de 3 elementos, no caso do 
ensino superior. 
  
A Fundação da Juventude não disponibiliza transporte nem assume qualquer custo com 
despesas de deslocação de/para Porto, ou mesmo no Porto. 
  
Durante esta participação, a Fundação da Juventude disponibiliza aos jovens e professores 
coordenadores, residentes fora da zona do Grande Porto, alojamento na Pousada da 
Juventude do Porto. 
  
Para a exposição dos projetos, informo que devem preparar um poster para afixar no stand, 
sendo que a dimensão do poster fica ao vosso critério. O stand tem a seguintedimensão: 
2x1x2,5m (comprimento, largura e altura). 
 
O poster deve ter no topo as seguintes designações: 

 Título do projeto; 

 Nome dos autores; 

 Nome do Professor Coordenador; 

 Nome da Escola. 

  
Os expositores dispõem, ainda, de uma mesa de suporte que podem utilizar para colocar 
material relacionado com o projeto. Saliento que, não temos disponibilidade para 
facultar mais espaço, para além do stand e de 1 mesa, devendo este aspeto ser 
estritamente respeitado. Selecionem, por favor, o material a expor de acordo com a 
dimensão da mesa que será disponibilizada no stand. 
  
O Centro de Congressos da Alfândega, fica situado na Rua Nova da Alfandega, Edifício da 
Alfândega, 4050-430 Porto. Se vierem de transportes públicos devem sair na Estação de S. 
Bento e seguir em direção à Alfândega. A estação de metro mais próxima é S. Bento. 
  
Por último, importa salientar a necessidade de se fazerem acompanhar de autorização de 
participação do Encarregado de Educação para os jovens menores de idade. 
  
Qualquer dúvida relacionada com esta participação deve contactar-me, o quanto antes. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Paula Cardoso 
Departamento de Gestão de Projectos 
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