Lançamento público do programa
Empreender 2020 “regresso de uma geração preparada”
LARGADA DE BALÕES
Dia 12 de Dezembro às 18H30
Junto à Reitoria da Universidade do Porto
Uma iniciativa Fundação AEP
Junte-se a nós e lance um balão e um desejo, um balão pela nossa geração emigrada

CONHECE ALGUM JOVEM EMIGRADO? NÓS TAMBÉM.
A Fundação AEP vai fazer o lançamento público do programa
“Empreender 2020 – regresso de uma geração preparada”.
Um gesto simbólico que marca o início de um programa que tem como
grande objetivo ajudar a criar condições para o regresso dos jovens
emigrados.
No dia 12 de Dezembro, às 18h30, junto à Reitoria da Universidade
do Porto, num espaço público tradicionalmente ligado aos
jovens universitários (na praça dos leões ao pé do Café Piolho) terá
lugar uma largada de centenas de balões, que será ao mesmo tempo o
lançamento de um grande desejo: o regresso dos nossos jovens que
emigraram. SERÁ QUE PODEM FAZER CÁ O QUE FAZEM LÁ?
A ação de lançamento público do programa “Empreender 2020”
pretende reunir jovens e familiares e o promotor do programa, a
Fundação AEP, num só espaço e, em uníssono, apelar ao regresso da
nossa juventude.
VAMOS SENSIBILIZAR A OPINIÃO PÚBLICA
Com esta iniciativa, a Fundação AEP, além de divulgar o projeto
“Empreender 2020”, quer também sensibilizar a opinião pública de
que é necessário agir para estancar a saída de jovens qualificados e
criar condições para o empreendedorismo. Portugal tem de ser visto
como um país onde também há futuro.
Para este evento estão convidados todos os que se queiram juntar a
nós. O objetivo é largar centenas de balões e centenas de desejos,
mostrando e lembrando assim que não esquecemos quem partiu.
É preciso lembrar e mostrar que todos os anos, mais de 43 mil jovens
Saem do país, sendo que 26 mil são licenciados. Segundo dados da
OCDE, cada jovem licenciado custa 100 mil euros ao país.
Junte-se a nós e lance um balão e um desejo, um balão pela nossa
geração emigrada

