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111 Inoapi é o projeto 
vencedor da 17.ª edição 
do Concurso Regional 
Poliempreende. A equipa 
constituída por Tiago Si-
mões, Bárbara Araújo, Os-
valdo Silva (estudantes do 
Politécnico de Coimbra) 
e Rafael Simões, irá repre-
sentar o IPC no concurso 
nacional. O primeiro pré-
mio tem o valor monetá-
rio de 2.000€ e 12 meses 
de incubação no INOPOL 
- Academia de Empreen-
dedorismo do IPC - para 
apoio à constituição da 
empresa.

De acordo com a pró-
presidente do IPC e co-
ordenadora regional do 
Poliempreende, “a 17.ª 
edição do Poliempreende 
no Politécnico de Coimbra 
fi ca marcada pelo sucesso, 
com o número de projetos 
a duplicar e o envolvimen-
to de estudantes oriundos 
das seis unidades orgâni-
cas de ensino do universo 
IPC”. 

“Estamos convictos de 
que os três projetos pre-
miados darão em breve 
origem a três novas star-
tups de cariz inovador”, 
adianta Sara Proença.

A equipa vencedora 
propõe um conjunto de 
soluções inovadoras para 
a indústria da Apicultura, 
entre as quais um dispo-
sitivo para o controlo do 
efeito da vespa asiática (es-
pécie invasora) na produ-
ção de mel, um coletor de 
pólen e extração de apito-
xina (veneno encontrado 
nos ferrões das abelhas), 
bem como a criação de 
uma nova geração de col-
meias mais efi cientes.

Os estudantes do IPC Tel-
mo Rodrigues e Luís Conde 
são os segundos premia-
dos, com o projeto ZSha-
ring, uma aplicação digi-
tal de aluguer de produtos 
que visa responder às ne-
cessidades de um mercado 
em constante mudança e a 
um ambiente económico 
que incentiva à partilha e 
à economia circular.

Daniela Coxinho, José 
Cruz e Pedro Lopes rece-
bem o terceiro prémio, 
com a apresentação da 

plataforma online WOU, 
que permite aos seus uti-
lizadores aceder de forma 
rápida, económica e con-
veniente a atividades de 
tempos livres em diversas 
áreas como cultura e lazer, 
desporto e bem-estar, for-
mação e eventos.

O concurso Poliempre-
ende, projeto em rede que 
envolve a comunidade 
académica do conjunto 
de instituições de ensino 
superior politécnico por-
tuguesas, visa promover 
uma cultura empreende-
dora e alavancar projetos 
de vocação empresarial 
inovadores, em parceria 
com diversos agentes do 
ecossistema empreende-
dor nacional.

O Politécnico de Coimbra 
integra a rede Poliempre-
ende desde a 5.ª edição do 
concurso e conta com cin-
co vitórias a nível nacional, 
um segundo e um terceiro 
prémios e um prémio ino-
vação Delta.

Equipa vencedora é constituída por Tiago Simões, Bárbara Araújo, 
Osvaldo Silva (estudantes do Politécnico de Coimbra) e Rafael Simões

Projeto para apicultura 
vence no Politécnico

Concurso envolve rede 
de politécnicos e inclui 
competições regionais 
e nacional

1  Projeto vencedor, 
Inoapi, propõe 
soluções 
inovadoras, entre 
as quais um 
dispositivo de 
controlo do efeito 
da vespa asiática

2 Prémio é de dois 
mil euros e vale 12 
meses de incubação 
no INOPOL
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