
 

 

 

Assunto: Solicitação de reunião  
 
 
Vimos por este meio solicitar uma reunião para apresentação formal do projeto rs4e -

road show for entrepreneurship  (11ª edição). Nesta reunião, além de um membro da 

Direção, estão convidados os professores que lecionam a disciplina de: 

- Filosofia no 10º ano (CT, CSE, LH,  AV); 

- Área de Integração nos Cursos Profissionais (2º ano); 

- Cidadania e Sociedade nos CEF (tipo 5 e 6). 

 

A reunião ocorrerá nas instalações da Vossa escola de acordo com o horário disponível na 

tabela que se encontra na segunda página.  

 

O rs4e é um projeto de empreendedorismo nas escolas, dinamizado pelo Centro de 

Empresas e Inovação da Madeira (CEIM), que tem como público-alvo os estudantes a 

frequentar diversos estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira. 

O projeto aborda o empreendedorismo de uma forma inovadora, pois aposta num trabalho 

ao nível comportamental e técnico, utilizando diversas metodologias adequadas a cada 

segmento de ensino (1º ciclo do ensino básico, ensino secundário, ensino profissional e 

ensino superior). 

 

No ensino secundário, o rs4e permite aos participantes a descoberta das características 

empreendedoras que têm dentro de si, desenvolvimento de diferentes ideias, análise de 

novas oportunidades de negócio e contacto com diversas técnicas de marketing. Além 

das atividades passadas dentro da sala de aula, os alunos desenvolvem em grupo uma 

ideia de negócio. As ideias de negócio serão sujeitas a avaliação e seleção, sendo as 

melhores ideias premiadas. 

Participam anualmente no rs4e cerca de 2.000 alunos, distribuídos por mais 120 turmas 

em cerca de 40 estabelecimentos de ensino. 

 

A apresentação do projeto rs4e será realizada por um membro do CEIM  – Centro de  

Empresas e Inovação da Madeira e terá a duração máxima de 30 minutos.   

 

Agradecíamos a confirmação da Vossa disponibilidade bem como a indicação da sala onde 

terá lugar a reunião. A confirmação deverá ser feita para o seguinte contacto: 

Diva Velosa Pita - diva.pita@ceim.pt 

Exmo.(a) Sr.(a) 

Presidente do Conselho Executivo  

 

mailto:diva.pita@ceim.pt


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Diva Velosa Pita  
 

Centro de Empresas e Inovação da Madeira 
Caminho da Penteada | Madeira Tecnopolo - 1º Andar 
9020-105 Funchal - Madeira - Portugal 

Telef: +351 291 72 30 00 | Fax: +351 291 72 00 30 
Telemóvel: 96 184 308 3 | diva.pita@ceim.pt 
 

Estabelecimento de Ensino Dia da reunião Hora da reunião 

Escola Bás. e Sec. Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 23 de setembro 09h00 

Escola Bás. e Sec. de Machico 23 de setembro 10h30 

Escola Bás. e Sec. de Santa Cruz 23 de setembro 11h30 

Escola Bás. e Sec. Gonçalves Zarco 23 de setembro 14h00 

Escola Bás. dos  2º e 3º Dr. Eduardo Brazão de Castro 23 de setembro 15h00 

Escola Secundária Francisco Franco 23 de setembro 16h30 

Escola Bás. e Sec. do Porto Moniz 24 de setembro 09h00 

Escola Bás. e Sec. D. Lucinda Andrade 24 de setembro 10h30 

Escola Bás. e Sec. Pe.  Manuel Álvares 24 de setembro 12h00 

Escola Secundária Jaime Moniz 24 de setembro 13h30 

Escola da APEL 24 de setembro 15h00 

Escola Bás. e Sec.  Dr. Ângelo Augusto da Silva  24 de setembro 16h00 

Escola Bás. e Sec. da Calheta 25 de setembro 09h00 

Escola Bás. e Sec. da Ponta do Sol 25 de setembro 10h30 

Escola Bás. e Sec. Luís Maurílio da Silva Dantas 25 de setembro 12h00 


