Europe Enterprise Challenge vai decorrer entre 28 de junho e 15 de julho, em formato online

Recém-licenciados do Politécnico de Leiria vão representar Portugal
em competição europeia anual de inovação e empreendedorismo
Dois recém-licenciados da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) do
Politécnico de Leiria vão representar a Junior Achievement Portugal no Europe Enterprise Challenge, que
se realiza entre 28 de junho e 15 de julho, em formato online. Rafael Pereira e Salomé Novo compõem a
equipa Mute, vencedora da Competição Nacional do Start Up Programme da Junior Achievement Portugal,
que decorreu em março deste ano, e por isso vão marcar presença no Europe Enterprise Challenge, que
reúne as melhores ideias de negócio de estudantes de todo o continente europeu.
A ideia de negócio apresentada pelos estudantes intitula-se “MUTE Música Têxtil”, tendo sido desenvolvida
no âmbito da unidade curricular de Design e Inovação, do 3.º ano da licenciatura em Design Industrial, que
no último ano letivo acolheu o Start Up Programme da Junior Achievement Portugal. “MUTE Música Têxtil”
trata-se de um módulo de canto para isolamento de frequências e reverberações acústicas, alternativo aos
painéis de parede em espumas sintéticas, realizado a partir de desperdícios têxteis. Destina-se a aplicações
profissionais na indústria da música, mas pode igualmente ser utilizado em outras situações, incluindo o
espaço doméstico.
A ideia para o produto e respetivo negócio surgiu a partir da experiência na indústria da música de um dos
estudantes, com base na observação de problemas detetados na produção, aplicação e utilização dos
painéis acústicos convencionais. Partiu igualmente de preocupações ambientais e ecológicas dos autores.
Rafael Pereira e Salomé Novo vão agora levar o “MUTE Música Têxtil” ao Europe Enterprise Challenge,
prevendo-se a conclusão de protótipos até à data de apresentação.
«Participar no Start Up Programme da Junior Achievement Portugal foi uma experiência muito inesperada.
Entrámos sem expectativas, e nunca pensámos que no dia da Competição Nacional saíssemos vencedores.
Procurámos, mais do que tudo, divertir-nos, apresentando a ideia de uma forma simples e envolvente. Para
nós é um orgulho levarmos a ESAD.CR connosco, com um projeto sustentável, que acreditamos ser o seu
ponto mais valioso. Estamos ansiosos para encarar a nova final, sem expectativas, mas com muita
ambição», referem os jovens designers.
O Start Up é um programa da Junior Achievement Portugal (JA Portugal) que fornece uma formação
empreendedora aos estudantes universitários, para que compreendam melhor como se cria e gere uma
empresa. Através da organização e gestão de uma empresa fictícia, mas com funcionamento como se fosse
real, os estudantes aprendem sobre a estrutura do sistema empresarial e os seus benefícios.
A Competição Nacional do Start Up Programme decorreu no dia 26 de março de 2021, tendo participado 26
equipas de nove instituições do ensino superior: Politécnico de Leiria (ESAD.CR); Universidade do Minho;
Universidade de Évora (Departamento de Gestão); ISEG; IPAM; ISTEC; Universidade do Porto (Faculdade
de Desporto); ISCAL; NovaSBE.
Vencer o Start Up Programme da Junior Achievement Portugal dá acesso ao Europe Enterprise Challenge,
a competição europeia anual das melhores equipas do JA Start Up Programme, que promove a inovação e
o empreendedorismo e está disponível em mais de 500 instituições de ensino superior em toda a Europa,
com a participação de cerca de 17 mil estudantes todos os anos. Apoiando os objetivos europeus de
melhorar a empregabilidade dos jovens e o ecossistema de start-up, o programa promove as competências
essenciais para garantir que os jovens estão preparados para o sucesso após a universidade.
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Anexos:
Versão integral da nota de imprensa;
Fotografias dos estudantes e da ideia de negócio/produto.
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