A Nossa Missão
Promover o contacto, numa vertente pluri-científica, entre os jovens e o tecido

empresarial, especialmente Spin-offs e Startups, construindo relacionamentos
entre todas as partes envolvidas.
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A Nossa Visão
Transformar a Scientific numa Júnior Empresa na vanguarda da qualidade,
inovação e empreendedorismo, associados aos serviços prestados.
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A Scientific Junior Value presta um serviço na organização de eventos*, que se podem
concretizar tanto fisicamente, como online. A gama dos nossos serviços englobam:
Angariação de patrocínios, financiamento e entidades parceiras;
Obtenção do espaço físico;
Realização da imagem associada;
Realização da comunicação física e digital;
Elaboração de documentação de apoio ao evento: contactos com entidades externas,
Regulamentos, e-mails e Contratos;
Gestão de participantes: inscrições, follow up e feedback;
Realização do pricing.
*Especialização em eventos de índole científica.

Experiência na realização de eventos online e presencial com um número considerável
de participantes;
Parcerias, em todo o país, com um maior destaque na região de Aveiro, que poderão
ser úteis na realização dos eventos;
Preço competitivo comparativamente a empresas com o mesmo core;
Equipa multidisciplinar com background maioritariamente na área das Biociências, mas
também na área de Gestão e Design.

Serviços:
“Solve the ECO-Ation”
EWEEEEEmocEmoci”
O Solve the ECO-ation foi um evento organizado pela Scientific em colaboração com a
Apemeta e a Ubiwhere. Neste evento, os participantes obtiveram ferramentas relativas às
questões ambientais e soluções tecnológicas para as mesmas. Este evento compreendeu
uma grande componente de networking e de exposição de ideias por parte dos
participantes, havendo ainda a possibilidade de envio de currículos para as empresas
colaboradoras neste evento.

“Mind Your Neuro”
EWEEEEEmocEmoci”
O Mind your Neuro realizou-se online, através da plataforma Zoom e foi um evento
organizado pela Scientific Junior Value em colaboração com a Drª. Catarina Seabra. Nele,
os participantes dispuseram da oportunidade de conhecer e aprofundar as várias áreas
das Neurociências, como temáticas envolvidas em campos como o Autismo,
Neurodesenvolvimento, Neuroengenharia e Neurociência computacional.

“Counting Sheep”
EWEEEEEmocEmoci”
O Counting Sheep foi um evento online, realizado na plataforma Zoom, pela Scientific
Junior Value, em colaboração com o professor e investigador Daniel Marques. Os
participantes dispuseram da oportunidade de conhecer a origem da insónia e os seus
possíveis tratamentos, bem como as técnicas de higiene do sono.

“Space Talk”
EWEEEEEmocEmoci”
O Space Talk - From "Casa" to NASA foi um evento gratuito organizado pela Scientific
Junior Value para Slavka Andrejkovicová. O evento abordou o dia-a-dia de um
investigador da NASA e procurou dar resposta às dúvidas dos participantes em relação à
exploração espacial.

“Lab it Up”
EWEEEEEmocEmoci”
O Lab it Up realizou-se via Zoom e foi um evento online organizado pela Scientific em
colaboração com Henrique Girão. Foram abordadas as inúmeras dimensões da
Investigação Científica, bem como transmitidas diversas dicas para a elaboração de um
Projeto Científico.

“NanoTease”
EWEEEEEmocEmoci”
O NanoTease foi um evento realizado em colaboração com a Paralab, em formato online,
que visou a expansão e o aprofundamento dos conhecimentos nas técnicas das
Nanopartículas e da Microscopia Ótica e a natureza das suas utilizações.

“TechCare”
EWEEEEEmocEmoci”

Em colaboração com o NEQ-AAUAv, o evento TechCare visou abordar algumas
temáticas da investigação no âmbito da saúde, discutindo o que já se sabe e o caminho
que ainda pode ser trilhado. Falou-se de técnicas de diagnóstico de doenças, engenharia
de tecidos e desenvolvimento de vacinas e novos fármacos.

“Creative Branding”
EWEEEEEmocEmoci”
O Creative Branding - Creativity and Marketing Bound Together foi um evento
organizado para uma entidade externa, a Romã Eventos, cujo foco eram as áreas de

Design, Branding e criatividade. O evento contou com três palestras sobre os temas
supracitados e ainda uma atividade prática, que consistia na criação de uma marca do
zero.

“Save a Life”
EWEEEEEmocEmoci”
O Save a Life trata-se de um workshop organizado pela Scientific para o cliente Academia
Génios Livres. Neste evento, os participantes tiveram não só a oportunidade de aprender
técnicas de deteção e atuação no caso de uma vida humana estar ameaçada, como
também de as simular em manequins.

“Work Safe”
EWEEEEEmocEmoci”

Como advogada, Margarida Pinto procurou capacitar os estudantes para uma correta
análise dos contratos de trabalho neste webinar organizado pela Scientific. Desta forma,
os participantes poderão começar um novo emprego conscientes dos seus direitos e de
como evitarão trâmites fraudulentos.

“Retrospectives With Espinheira”
EWEEEEEmocEmoci”
O Retrospectives with Espinheira foi um evento online organizado pela Scientific para
Eduardo Espinheira. Este evento dirigido a profissionais tinha como objetivo aprimorar
as soft skills necessárias para ultrapassar as adversidades da vida profissional e académica.

“Improve Yourself”
EWEEEEEmocEmoci”
Organizado pela Scientific, o Improve Yourself foi um evento online dividido em dois
dias que se focou em desenvolver as soft e hard skills dos profissionais das áreas das
ciências e investigação. Célia Azevedo e Eduardo Espinheira abordaram as soft skills
necessárias para um bom trabalho em equipa, ao passo que Alain Cimino expôs as hard

skills necessárias para um projeto ser aprovado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia.

“Aveiro Tech Business”
EWEEEEEmoci”
Este webinar organizado pela Scientific para uma entidade externa, Brasa Aveiro, contou
com a participação de oradores nacionais e internacionais, que partilharam as suas
experiências relativas à implementação da Inteligência Artificial na resolução de
problemas reais no mundo das tecnologias e dos negócios.

Iniciativas:
“Brainload”
EWEEEEEmoci”

Com quatro edições de sucesso, o Brainload procura dar a conhecer à comunidade
estudantil e aos docentes da Universidade de Aveiro o trabalho científico desenvolvido
por equipas de alguns dos principais centros de investigação em Portugal.

“Scale-Up”
EWEEEEEmoci”
O Scale-Up dá-nos a possibilidade de construirmos o nosso futuro, testando as nossas
capacidades e desenvolvendo as nossas soft skills, através de palestras dinâmicas dadas
pelos melhores na sua área.

“Inteligência Emocional”
EWEEEEEmoci”
Neste workshop organizado pela Scientific para uma entidade externa, Célia Azevedo,
os participantes aprenderam várias estratégias que lhes permitem um melhor controlo
sobre as emoções, como a ansiedade e o stress. Além disso, desenvolveram a sua
capacidade de comunicação.

Responsabilidade Social:
“Campanha de Recolha de Alimentos e Produtos de Higiene”
EWEEEEEmoci”

Esta campanha, em colaboração com o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem
Abrigo de Aveiro (NPISAA), conseguiu angariar produtos alimentares e de higiene para
os mais necessitados. Após a recolha, todos os produtos foram distribuídos pela Cáritas
Diocesana de Aveiro e pela IPSS Florinhas do Vouga.

“Aprender para Ajudar”
EWEEEEEmoci”

Com o Aprender para Ajudar, a Scientific conseguiu angariar fundos que reverteram para
a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson e para a Associação Pais Amigos
Habilitar.

As

palestras

deste

evento

abordaram

as

perturbações

no

neurodesenvolvimento das crianças, a doença de Parkinson e de Alzheimer nos idosos e
as formas de prevenção de um AVC.

"Foi um prazer trabalhar com a Scientific Junior Value. Desde o momento do
convite de colaboração, até ao planeamento do evento, e ao evento em si, sempre
mostraram profissionalismo, dedicação e empenho e tudo isso levou a que tudo
corresse bem e que o evento tenha sido um sucesso! É sempre motivador e
recompensador ajudar uma equipa de jovens entusiastas como a da SJV que
querem contribuir para a criação de eventos e oportunidades como estas"
Catarina Seabra - oradora "Mind your Neuro"

"Desde o planeamento organizado e detalhado ao dinamismo e profissionalismo

demonstrado pelos membros, a organização do evento TechCare foi um sucesso.
Neste evento acerca do mundo da investigação científica, na área da saúde, vários
jovens curiosos, de vários cantos do país, tiveram a oportunidade de interagir com
profissionais e de desenvolver o seu espírito crítico. Tudo isto não seria possível
sem a cooperação agradável com a Scientific Junior Value! Esperemos que este
seja o ponto de partida de muitas iniciativas."
Luís Silva e Francisco Rocha do Núcleo de Estudantes de Química da Associação
Académica da Universidade de Aveiro – clientes do “TechCare”

Maria Nogueira - Oradora "Brainload 4ª Edição"

"Tive oportunidade de trabalhar em eventos com a Scientific Junior Value. A
classe, dedicação, simpatia e abertura com que fui sempre recebido garantiramme que estava não apenas a trabalhar, mas sim a colaborar em equipa. Ao sermos
confrontados com uma Júnior Empresa como esta, podemos considerar que
alguma parte do trabalho revelará a juventude da equipa. No entanto, é com gosto
que afirmo que a Scientific Junior Value, a palavra Júnior do nome, representa
apenas a energia e força com que se entregam ao que fazem, em tudo o resto são
uma empresa que cria valor à sua volta. Estou ansioso pelos próximos projetos, já
que com uma equipa destas, não há nada que nos pare."
Eduardo Espinheira - orador "Retrospectives with Espinheira"

"Agradeço o vosso convite para participar nesta importante atividade/iniciativa,
da qual gostei muito, encontrei pessoas com quem trabalho e outras. Entendo que
esteve bem a organização e recomendo a iniciativa às Universidades Portuguesas,
pois este tipo de evento muito contribui para promover a literacia saúde mental
(positiva) na comunidade académica, sobretudo porque desmistifica a
Saúde/doença mental que continua "tabu". Espero que continuem com estas
iniciativas pois empoderam estudantes e professores, bem como a comunidade
científica. Sem dúvida que receberia com satisfação um futuro convite vosso."
Maria Nogueira - oradora "Brainload 4ª Edição"

"Dou os parabéns à organização do evento Brainload pela temática abordada
(pertinente e atual) e pelo cuidado em tornar o evento acessível aos estudantes, e
ao mesmo tempo não descurando o rigor científico. Aplaudo também a dedicação
e a rápida resposta da organização a responder a questões que foram surgindo. Se
necessitarem, contem comigo para eventos futuros!"
Daniel Marques - orador "Brainload 4ª Edição"

"Trabalhar com a Scientific Junior Value é um prazer. Trata-se de uma
organização que reúne o que tem de melhor na próxima geração de profissionais
portugueses: comprometimento, visão de mundo, inteligência e pragmatismo.
Esperamos tê-los como parceiros em nossas iniciativas futuras."
André Duarte - Local Leader na Brasa Aveiro

"O evento Inteligência Emocional - Dá cor às tuas emoções, realizado pela

Scientific Junior Value, revelou a capacidade de resposta que essa entidade possui
face a desafios como o COVID. Pensado para ser um evento presencial, foi
reinventado para uma versão online e uma das características marcantes da
equipa da Scientific foi a disponibilidade e a habilidade em manter uma interação
direcionada para soluções, em todas as fases da produção, divulgação e realização
do evento. Uma parceria com a Scientifc Junior Value é sempre bem-vinda e
significa lidar com jovens empreendedores, dispostos a ir mais além do que
habitualmente costumam ir. Um excelente trabalho."
Célia Azevedo - Oradora "Inteligência Emocional"

“Sou licenciada em Ciências Biomédicas pela UA. Há um ano atrás participei no

ScaleUp e hoje me orgulho de dizer que sou Técnica das Ciências da Vida na
Morinha Lab. Tive a sorte de ser uma das vencedoras e de ganhar um estágio na
empresa em que agora trabalho. Adorei a experiência desta modalidade, apesar
de todo o nervosismo. Quem diria que aqueles minutos em que apresentei o meu

pitch iam ter tanta influência no meu futuro! O estágio que fiz na Morinha Lab
permitiu-me conhecer o mundo do trabalho, o que significa trabalhar num
laboratório e as responsabilidades que um emprego acarreta. Pude aprender os
vários protocolos e procedimentos que são desenvolvidos nesta empresa, o que
ajudou bastante a fundamentar o que já tinha abordado durante a
licenciatura. Foi também nessa altura, por ter gostado tanto da minha
experiência e do trabalho que desenvolvi durante o estágio, que ganhei coragem
de concorrer à vaga que havia na Morinha Lab. Ao longo da minha licenciatura
descobri a paixão que tinha pelo laboratório, mas foi através da Scientific que
fiquei a conhecer algumas das empresas que existem no nosso país, nesta área de
que tanto gosto. Só tenho que agradecer por todo o trabalho e todas as
oportunidades que a Scientific desenvolve para nós, estudantes.”
Maria Inês Sousa - Participante do "ScaleUp 2º Edição"

