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A 17.ª edição do concurso Po-
liempreende arrancou ontem
formalmente com os alunos
das escolas do Instituto Poli-
técnico de Coimbra (IPC) de-
safiados para uma aventura
empreendedora que premeia,
dá créditos curriculares e re-
força capacidades. Até 18 de
Março têm de apresentar ideias
de negócios, seguindo-se, caso
sejam aprovadas, várias ses-
sões de capacitação, em que a
ideia se transforma em plano
de negócio. Do concurso regio-
nal, que finaliza a 24 de Junho,
sairão os representantes do IPC
no concurso nacional, a realizar
na Madeira, em Setembro.

No “Poliempreende Start Up
Your Idea”, sessão realizada on-
tem na Escola Superior de Tec-
nologia da Saúde (ESTeSC),
Sara Proença contextualizou o
concurso, ao notar que «num
mundo cada vez mais global e
competitivo, exige-se que as
instituições de ensino superior
tenham capacidade para for-
mar pessoas, do ponto de vista
técnico, mas que em simultâ-
neo sejam capazes de inovar,
criar, acrescentar valor».

A coordenadora regional do
Poliempreende e pró-presi-
dente do IPC assinalou a im-

portância do concurso, tanto
para alunos como para as ins-
tituições de ensino politécnico,
que têm no Poliempreende
«um instrumento para a trans-
ferência do conhecimento».
Com 21 instituições de ensino
envolvidas, mobiliza mais de
100 mil estudantes e sete mil
docentes, disse. Ao dirigir-se a
uma plateia formada pelo prin-
cipal público-alvo, os estudan-
tes, que praticamente enche-
ram o auditório principal da
ESTeSC, a docente observou
que o concurso pretende incu-
tir-lhes o espírito de iniciativa,
a vontade de empreender, a ca-
pacidade de trabalho em equi-
pas multidisciplinares, e pode-

lhes até «mostrar que a criação
do próprio emprego é alterna-
tiva ao trabalho por conta de
outrem».

«Queremos criar novas em-
presas de cariz inovador»,
acentuou, apelando também à
participação do segundo pú-
blico-alvo, os docentes e inves-
tigadores. A história diz que
quando entram as equipas
«são mais fortes», registou.

Na sessão inaugural partici-
pou também Cândida Malça,
vice-presidente do IPC. Depois
de lembrar que o IPC alcançou
várias vezes o podium nacional
(participa desde a 5.ª edição e
conta cinco vitórias, um se-
gundo e um terceiro prémios e

um prémio inovação Delta), a
responsável perspectivou uma
próxima década muito ligada
à vertente do empreendedo-
rismo. O Poliempreende, vin-
cou, «é uma oportunidade para
mostrarem do que são capazes
à cidade, região e país», criando
«mais-valias» para a sociedade
em que estão integrados.

A fase regional, que apresenta
prémios monetários para as
três primeiras equipas (dois mil,
mil e quinhentos e mil euros) e
atribui suplemento ao diploma
de 3 ECTS, prossegue com as
“oficinas E: ideias de negócio:
sessões de sensibilização”, em
Dezembro, Fevereiro e Março.
A ideia de negócio tem de ser
apresentada até 18 de Março,
sete dias depois de terem par-
ticipado na iniciativa “em-
preendedor por um dia”. 

Primeiro prémio nacional
vale 10 mil euros

As ideias validadas pelo júri
regional seguem para as “ofi-
cinas E2: planos de negócio:
sessões de capacitação”, que
decorrem em Abril e Maio. A
fase regional termina a 24 Ju-
nho, com a decisão dos vence-
dores. Quem representar o IPC
na fase nacional concorre por
prémios de 10 mil euros, cinco
e três mil, respectivamente para
primeiro, segundo e terceiro lu-
gares. Ou pelo prémio Delta, no
valor de 2.500 euros.

A sessão de ontem incluiu a
entrega de diplomas de parti-
cipação e prémios da fase re-
gional da edição anterior. Re-
corde-se que em primeiro lu-
gar ficou o projecto Icanmusic
(equipa ESTeSC/ISEC), em se-
gundo o Fisiovet (ESTeSC/
ISEC) e em terceiro o Cripto-
planta (ESAC). Antes do encer-
ramento, os presentes ouviram
ainda as experiências de Diana
Pires, CEO e founder da Ihcare
– Innovation Hospital Care, de
Dina Marinha, CEO da Vinhos
António Marinha, e de Miguel
Monteiro, CEO da Mythical
Technologies.|

Poliempreende 
desafia criatividade
dos estudantes 

Docente Sara Proença desafiou alunos a apresentarem ideias de negócio até 18 de Março

Concurso “Queremos criar novas empresas de cariz 
inovador”, acentuou Cândida Malça, vice-presidente do IPC,
no arranque da fase regional do Poliempreende 

Em cada escola do IPC há
elementos docentes da
equipa Poliempreende que
podem ajudar os partici-
pantes. Na Agrária serão
Cristina Galhano (cicga-
lhano@esac.pt) e Luís Coe-
lho (lcoelho@esac.pt), na
Superior de Educação os
responsáveis serão Augusto
Paixão (apaixão@esec.pt) e

José Pedro Silva (jpcerd@
esec.pt). Na ESTeSC podem
ser contactados João Paulo
Figueiredo (jpfigueiredo@
estescoimbra.pt) e Alexan-
dra André (alexandra.an-
dre@estescoimbra.pt), en-
quanto que no ISCAC esta-
rão Adélio Saraiva (asa-
raiva@iscac.pt) e Romeu
Oliveira (rfolivei ra@is -

cac.pt) a dar apoio. No ISEC
os responsáveis são Cris-
tina Chuva (chuva@ isec.pt)
e Eduardo Natividade (ed-
nativi@ isec.pt), e na escola
de Oliveira do Hospital as-
seguram apoio Nelson
Chang (nelson. chang@es-
tgoh.ipc.pt) e Paulo Oliveira
(paulo.oliveira@estgoh.
ipc.pt).|

Um responsável por perto em cada escola
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REGIÃO DE COIMBRA É A
MAIS AMIGA DAS FAMÍLIAS
Doze municípios do distrito receberam ontem a bandeira verde do Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis, em reconhecimento pelas políticas de apoio familiar Página 10

Camião transportava grades de cerveja, que ficaram espalhadas na via e danificaram ainda duas viaturas Página 3

Carga del
cerveja tombal
na Ponte-Açudel

FIGUEIREDO

Castanheira de Pera 
prepara-se para Natal 
na Aldeia Animação natalícia | P18

Tribunal de Coimbra absolve acusados ao assumir
que lenocínio não é crime Sentença “faz escola no Direito” | P17

Baixas médicas 
motivam fecho de
unidade de saúde 
Miranda do Corvo | P14

Equipa do CHUC
faz 19 operações 
cardíacas em 
Moçambique 
Missão em Maputo | P4

Fado de Coimbra
procura cativar 
os mais novos 
Iniciativa na escola | P2

Concurso desafia
criatividade 
dos estudantes 
Poliempreende | P7


