












Associação Juvenil
de Apoio à Ação



A Associação Juvenil de Apoio à Ação (A4)  é uma
Associação Juvenil com foco nas regiões descentralizadas.

Este grupo de jovens é composto por alunos e antigos alunos da região que são,
atualmente, estudantes universitários ou trabalhadores que se destaquem na sua área.

quem somos



A A4 tem como principal missão a valorização da região,
através da criação de diferentes projetos que
promovam o desenvolvimento autónomo dos jovens e
colocando o potencial da comunidade em prol do crescimento da mesma.

missão



A Associação é um elemento chave na dinâmica
dos contextos onde está presente.

É essencial para o desenvolvimento de novas ideias e um elo de ligação
entre os jovens e a região, sendo, para estes, uma entidade de referência.

visão





1ª Maratona Nacional de Inovação
para as Escolas Secundárias



o ecothon

O Ecothon é uma maratona de projetos e será
o maior projeto de empreendedorismo social do Oeste.
Neste evento serão desenvolvidas ideias e projetos inovadores com base
nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, para 2030.
O público alvo deste projeto são, principalmente,
os jovens do Ensino Secundário e Universitário.
Estes serão desafiados a idealizar e desenvolver um projeto no âmbito dos ODS,
podendo um projeto tomar qualquer forma, desde uma possível startup,
um evento, um livro, um vídeo, uma associação, etc. 



O requisito é único:  o projeto deve contribuir e impactar diretamente,
no mínimo, 1 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável.

Os melhores projetos serão premiados no dia final do evento,
sendo que estes vencedores receberão recursos que ajudarão

a dar continuidade e a tornar realidade o seu projeto.
O maior objetivo do Ecothon é catalisar e tornar realidade

o maior número de projetos que contribuam para atingirmos,
em comunidade, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.



o que é o ecothon?

empreendorismo
jovem

formato
hackathon

competição
de ideias





metas



Impacto regional – oeste

Desenvolver soluções que
contribuam para os ODS’s

Proatividade, empreendedorismo e
inovação nas gerações mais novas;

Apoiar jovens do ensino secundário
para lançar a sua ideia





estrutura do evento



percurso

esclarecimento
com equipas

candidatura
das equipas

sessão de
ideação



apresentação
seleção

dia do evento

ponto de
balanço apresentação final

vencedores ecothon



maratona saudável

Ao contrário da maioria deste tipo de competições, o Ecothon
pretende posicionar-se como uma hackathon saudável.
Baseado no trabalho dos professores Daniel J. Siegel e David Rock
da Universidade de Los Angeles (Healthy Mind Platter),
estes são os 7 tempos que estão contemplados no programa do Ecothon.
Haverá, claro, mais tempo dedicado ao "tempo de foco",
intercalado num equilíbrio saudável entre os restantes
tempos necessários para uma performance de excelência.



tempo de
dormir

tempo de
atividade física

tempo de
foco

tempo de
reflexão

tempo de
descanso

tempo de
recreação

tempo de
ligação



participantes



equipas multidisciplinares
e com experiência diversificada

2 a 3 jovens do secundário
1 jovem ensino superior

1 professor (mentoria e apoio)*

*o professor não poderá participar no evento



presença local



apresentação do evento nas escolas de:

Alcobaça
Batalha

Benedita
Caldas da Rainha

Leiria
Marinha Grande

Nazaré
Óbidos

Peniche
Porto de Mós

S. Martinho do Porto

divulgação interna do evento nas escolas de:

Bombarral
Cadaval

Sobra M. Agraço
Arruda dos Vinhos

Alenquer
Torres Vedras (3 escolas)

Lourinhã



prémios



1000€ + Pacote de Acompanhamento do Projeto Vencedor

500€ + Presença no WebSummit

100€ + Bilhetes para o MEO Sudoeste



espaço

1e 2 de maio

2020

data

Escola Secundária D. Inês de Castro,  Alcobaça

auditório
cantina
ginásio
pavilhão gimnodesportivo
+ de 30 salas de aula





com o apoio de:





juntem-se a nós



prémios

apoio monetário

networking & mentoria 

apoio logístico
expositores e publicidade
tipografia (flyers, etc)
deslocações e transportes
alojamento

comida

media

Podem apoiar-nos através de:






