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Realizou-se uma conferência, na Sala Multimédia, na Escola Secundária de Arganil, intitulada,
“Conferência Teen” e integrada na semana do Empreendedorismo. A assistir a este evento estiveram
várias turmas, professores e, ainda diversas entidades como Alexandre Almeida da Empresa
Gesentrepreneur, que foi o moderador desta conferência, o empreendedor Pedro Silva e um ex-aluno do
curso Técnico de Produção Metalomecânica-Variante de controlo da qualidade, João Silva. A conferência
começou com a apresentação do ex-aluno João Silva, que abordou o seu percurso escolar, as
oportunidades que surgiram, a formação extra que adquiriu, a empresa actual onde trabalha, Cunha &
Antunes, Lda. , as funções que desempenha e as suas ambições futuras. Na sua apresentação fez
questão de aconselhar a comunidade escolar, bem como incentivá-la a lutar sempre pelos objectivos, a
adquirir formação. Referiu ainda que está a tentar dinamizar e diferenciar a empresa Cunha & Antunes,
Lda , deixando a sua marca. Neste momento, está a desenvolver alguns projectos e encontra-se a
trabalhar para um projecto muito importante surgindo a frase revolucionadora da conversa “Sei que vou
perder, mas vou tentar!”. Depois desta apresentação surgiu outra, do empreendedor Pedro Silva, que
desde início disse que o seu sonho era ter o seu próprio negócio. Na sua apresentação abordou o
projecto que tem vindo a desenvolver, pois adquiriu alguns edifícios, alugando casas para famílias e
quartos para estudantes, ou seja, aproveitar algo que poderá trazer um rendimento, criando assim uma
ideia empreendedora. Indicou que os seus rendimentos não dependiam deste negócio, mas quem sabe
com o tempo isso pudesse vir a acontecer. No final houve um momento para esclarecer todas as dúvidas
que pudessem existir.
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