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Equipa de alunos do pólo da ATEC de S. João da Madeira
é finalista em concurso de empreendedorismo
No passado dia 21 de Abril,
jovens estudantes do curso
de Tecnologia Mecatrónica
promovido pela ATEC (Academia de Formação AutoEuropa, Bosch e Siemens) na
SANJOTEC, em S. João
da Madeira, foram um dos
projetos da região centro seriados no âmbito do concurso
de jovens empreendedores
“A Empresa”, lançado pela
JAP (Junior Achievement
Portugal) para participarem
na Feira Ilimitada, no Instituto
Politécnico de Leiria (IPL),
que teve como objetivo simular uma experiência real
de negócio.
Com um projecto inovador
na área da higienização sanitária, que consiste numa casa
de banho ecológica, seca e
inodora - WSeco®, a equipa
GREEMUS apresentou o

seu projeto a um painel de
jurados e curiosos, que não
deixaram de valorizar o carácter inovador e o potencial
transformador desta solução
para a sociedade.
A equipa considerou que

foi uma “experiência que
permitiu desenvolver as capacidades de comunicação
perante um público muito
interessado no projeto”,
concluiu Diogo Tavares, um
dos jovens empreendedores

desta equipa.
Mas não foi só nesse sentido que se fez sentir a aprendizagem dos estudantes, pois
estes conseguiram também
desenvolver competências
nas áreas de gestão, ma-

rketing e finanças, dotando-os de ferramentas que lhes
permitiram desenvolver a
ideia de negócio e estudar
o mercado. Muito positivo e
entusiasmante foi também “o
espírito de entreajuda e de
empreendedorismo jovem
com as restantes equipas
a concurso”.
Na opinião de um dos promotores do projeto, “esta
foi uma oportunidade para
despertar no público a
consciência ecológica”,
aproveitando para agradecer todo o apoio e mentoria
fornecidos pela SANJOTEC
e pela ATEC, que “permitiram que este projeto fosse
avante”. Prometeu ainda
que, independentemente dos
resultados da competição,
o projeto continuará a ser
desenvolvido, para que no

futuro se possa apostar na
implementação destas soluções no mercado.
Este “ensaio” no mundo
dos negócios acabou assim
por despertar nestes jovens a
motivação para a criação do
próprio negócio que, mesmo
cientes de todos os riscos
que esta decisão implica e de
todas as aventuras que têm
pela frente, estão dispostos
a entrar neste carrossel de
altos e baixos que é o empreendedorismo.
It’s not the end. It’s the
beginning of something new
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