
HORTECIAS, 2.º CLASSIFICADO NA MAIOR COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

DE GESTÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO YOUNG BUSINESS TALENTS 

A equipa de Gestão HORTECIAS, composta pelos alunos da turma 12.º F do curso profissional 

de técnico de gestão, Beatriz Gomes, Daniela Andrade, Renato Sousa e Rosana Oliveira, da 

Escola Sec. Vitorino Nemésio classificou-se em 2.º lugar na Final Nacional da maior competição 

internacional de gestão para o ensino 

secundário: YOUNG BUSINESS TALENTS. 

A Final Nacional decorreu no passado dia 8 de 

junho em Carcavelos, no pavilhão dos Lombos, 

com as 75 melhores equipas nacionais, 

apuradas durante a fase regional que decorreu 

durante 11 semanas ao longo dos 2.º e 3.º períodos do presente ano letivo.  

A Escola Sec. Vitorino Nemésio participou na competição regional com 4 equipas e apurou 2 

para a Final, HORTENCIAS e OSVITORINOS. 

É de salientar também, o facto de a Região Autónoma dos Açores estar representada por 5 

equipas (das 75 totais) e na penúltima jogada (decisão estratégica) 

estarem as 5 em primeiro lugar nas suas séries. As 75 equipas são 

agrupadas em 15 series de 5, competindo entre si pelo mesmo mercado. 

O vencedor de cada série tem o título de FINALISTA VENCEDOR e entre 

os 15 são depois, apurados os 5 melhores da geral. O 1.º classificado 

disputará posteriormente a Final Internacional. 

O projeto foi desenvolvido pela empresa PRAXIS MMT sediada em 

Madrid e tem como principal patrocinador a empresa Beiersdorf sediada em Hamburgo, 

Alemanha, empresa que comercializa a marca NIVEA. 

A deslocação das equipas a Carcavelos e a sua estadia em Lisboa só foi possível com o 

apoio/patrocínio das entidades e empresas regionais e locais abaixo mencionadas.  

Em nome de toda a comunidade escolar da Escola Secundária Vitorino Nemésio, os nossos mais 

sinceros agradecimentos às entidades mencionadas pela sua colaboração e apoio, a saber: 
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Cabeleireiro MEDEIROS, Lajes 

Ourivesaria SILVA, Praia da Vitória 


