Entidade promotora:

COMUNICADO DE IMPRENSA
OJE - E5G –Olhares de Jovens Empreendedores - Peniche
De 15 a 21 de julho, em todo o território nacional, os 110 projetos financiados e acompanhados pelo
Programa Escolhas, “abrem as suas portas” para dar a conhecer o trabalho que estão a desenvolver em
contextos mais vulneráveis, com crianças e jovens e seus familiares tendo em vista o reforço da igualdade
de oportunidades e a coesão social, estando previstas mais de oitocentas atividades, com destaque para a
realização de exposições, visitas temáticas, festivais, ateliês de dança, teatro, entre muitos outros eventos.

No seguimento do enorme sucesso que têm sido as edições anteriores do "Escolhas de Portas Abertas" na
3ª e 4ª geração e considerando a relevância e os impactos tanto do trabalho dos projetos a nível local,
como do Programa Escolhas na sua globalidade, vimos por este meio convidar o V/ órgão de comunicação a
visitar o nosso projeto e a associar-se à divulgação desta iniciativa.

Neste âmbito, o Projeto OJE.E5JG – Olhares de Jovens Empreendedores irá realizar no dia 19 de Julho, as
seguintes atividades:
- “Arraial de Verão” - que consiste na dinamização de um arraial de Verão aberto à comunidade, onde
existirão algumas demonstrações dos ateliers desenvolvidos com as crianças e jovens no projeto (Música,
Dança e Capoeira), bem como, jantar e baile.

- "Olha Lá Tu!" - consiste numa exposição fotográfica das atividades realizadas no projeto.
Estas atividades serão desenvolvidas no Pátio do Bairro Arco-Íris (espaço de desenvolvimento de atividades
do projeto entre as 19h - 22h
Para mais informações contactar:
Coordenadora do projeto: Ana Cavaco
Tel. 262 78 79 59 Fax. 262 78 78 55
oje.e5g@adepe.pt
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Sobre o Projeto (descrição sumária do projeto)
Este projeto promovido pela ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, centra-se numa lógica de
intervenção localizada e de capacitação dos seus intervenientes no presente, para que possam potenciar e rentabilizar
os seus recursos no presente e no futuro. Tem como princípios fundamentais a participação dos destinatários em
todas as fases da sua conceção, implementação e avaliação, na medida em que consideramos que estes deverão ser o
centro da questão. Os principais objetivos são o aumento do sucesso escolar das crianças e jovens entre os 6 e os 13
anos de idade, a certificação dos jovens entre os 18 e os 24 anos relativamente à sua escolaridade, aumentando as
suas competências ao nível da equivalência do 2ºciclo do ensino básico, tornando-os mais competitivos no mercado
de trabalho e o desenvolvimento de competências de empreendedorismo, empregabilidade e participação cívica dos
jovens entre os 14 e os 24 anos.

Sobre o Programa Escolhas O Programa Escolhas é um programa de âmbito nacional, tutelado pela Presidência do
Conselho de Ministros, e integrado no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP, que visa
promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis,
particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o
reforço da coesão social.
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