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111  A 17.ª edição 
do Concurso Regional 
Poliempreende rece-
beu 51 ideias de negó-
cio. De acordo com o 
Instituto Politécnico de 
Coimbra (IPC), trata-se 
do dobro das candida-
turas submetidas nas 
últimas duas edições, 
sendo a larga maioria 
dos participantes estu-
dantes, mas também há 
a salientar as equipas 
que integram diploma-
dos e docentes.

Entre as 51 candidaturas 
recebidas, existem ideias 
de negócio oriundas das 
seis unidades orgânicas 
de ensino do IPC e equipas 
que agregam elementos 
de diferentes escolas. Sara 
Proença, pró-presidente 
do IPC e coordenadora re-
gional do Poliempreende, 
disse que este volume de 
candidaturas cumpre um 
dos objetivos da iniciati-
va, ou seja, “criar equipas 
multidisciplinares, capa-
zes de potenciar sinergias 
entre as diferentes áreas 
do conhecimento e, assim, 
alavancar projetos empre-

sariais de sucesso”.
Refira-se que o Poliem-

preende é um projeto em 
rede que envolve a co-
munidade académica do 
conjunto de instituições 
de ensino superior poli-
técnico portuguesas e que 
conta com a parceria de 
diversos agentes do ecos-

sistema em-
preendedor 
nacional. O 
principal 
objetivo é 
promover 
a  cultura 
empreen-
dedora, 
motivando 
o desenvol-
vimento 
de ideias 
de negócio 
inovado-
ras e valo-
rizando o 
conheci-
mento ge-
rado em 
todos os 
que par-
ticipam 
no con-
curso de 

ideias e planos de negócio. 
Segundo Sara Proença, 

ser empreendedor “é não 
desistir, é inovar, é agir, é 
encontrar soluções”, valo-
res que são transmitidos 
aos estudantes através 
desta iniciativa, e que se 
afi guram particularmente 
relevantes num contexto 

tão adverso, em que o IPC 
procura demonstrar aos 
futuros profissionais que 
“os tempos de crise são 
tempos de enormes desa-
fi os, mas também de inú-
meras oportunidades”, re-
fere em nota de imprensa.

O concurso Poliempre-
ende engloba uma fase 
regional e uma fase nacio-
nal. A nível regional, o IPC 
promoveu um conjunto 
de iniciativas (sessões de 
sensibilização para o em-
preendedorismo, criativi-
dade/inovação e geração 
de ideias, oficinas de ca-
pacitação para a elabora-
ção do plano de negócio e 
mentoring) que culminam 
com o concurso regional. A 
próxima fase do Concurso 
Regional Poliempreende 
será a apresentação (pitch) 
da ideia de negócio ao júri, 
que irá realizar-se amanhã, 
por videoconferência. O 
projeto vencedor (1.º clas-
sificado) no Instituto Po-
litécnico de Coimbra irá 
concorrer a nível nacional 
com os vencedores apura-
dos nos restantes parceiros 
da rede.

51 candidaturas apresentadas 
ao concurso Poliempreende

estu-
há 

 as equipas 
diploma-

Entre as 51 candidaturas 
recebidas, existem ideias 
de negócio oriundas das 
seis unidades orgânicas 
de ensino do IPC e equipas 
que agregam elementos 
de diferentes escolas. Sara 
Proença, pró-presidente 
do IPC e coordenadora re-

sistema em-
preendedor 
nacional. O 
principal 
objetivo é 
promover 
a  cultura 
empreen-
dedora, 
motivando 
o desenvol-
vimento 
de ideias 
de negócio 
inovado-
ras e valo-
rizando o 
conheci-
mento ge-
rado em 
todos os 
que par-
ticipam 
no con-
curso de 


