
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 21,99 x 16,37 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 86330694 05-05-2020

A 17.ª edição do Concurso Re-
gional Poliempreende recebeu
51 ideias de negócio, cerca do
dobro das candidaturas sub-
metidas nas últimas duas edi-
ções. Este facto representa um
universo de participantes su-
perior a 150, que são, na grande
maioria, estudantes, com as
equipas a integrarem também
diplomados e docentes.

Entre os 51 projectos apre-
sentados, existem ideias de ne-
gócio oriundas das seis unida-
des orgânicas de ensino do Ins-
tituto Politécnico de Coimbra
(IPC), com equipas que agre-
gam elementos de diferentes
escolas. Nas palavras de Sara
Proença, pró-presidente do
Politécnico de Coimbra e coor-
denadora regional do Poliem-
preende, cumpre-se, desta
forma, um dos objectivos desta
iniciativa, «criar equipas mul-
tidisciplinares, capazes de po-
tenciar sinergias entre as dife-
rentes áreas do conhecimento
e, assim, alavancar projectos

empresariais de sucesso». 
O Poliempreende apresenta-

-se como um projecto em rede
que envolve toda a comuni-
dade académica do conjunto
de instituições de ensino supe-
rior politécnico portuguesas e
conta com a parceria de diver-
sos agentes do ecossistema

empreendedor nacional. O seu
principal objectivo, de acordo
com nota de imprensa do IPC,
passa por promover a cultura
empreendedora, «motivando
o desenvolvimento de ideias
de negócio inovadoras, valori-
zando o conhecimento gerado
em todos os que participam no

concurso de ideias e planos de
negócio». Para Sara Proença
ser empreendedor «é não de-
sistir, é inovar, é agir, é encon-
trar soluções», valores que são
transmitidos aos estudantes
através desta iniciativa, e que
se afiguram particularmente
relevantes num contexto tão

adverso, em que o IPC procura
demonstrar aos futuros pro-
fissionais que «os tempos de
crise são tempos de enormes
desafios, mas também de inú-
meras oportunidades». 

Por isso, e apesar das con-
tingências resultantes da si-
tuação de pandemia da Co-
vid-19, o Instituto Politécnico
de Coimbra não hesitou em
manter o concurso regional
Poliempreende e todas as ini-
ciativas previstas, tendo adap-
tado o formato tradicional ao
digital.

Compreendendo duas fases
(uma regional e outra nacio-
nal), e depois de um conjunto
de iniciativas promovidas a ní-
vel local, como sessões de sen-
sibilização para o empreende-
dorismo e inovação, a próxima
etapa do Concurso Regional
Poliempreende realiza-se ama -
nhã, 6 de Maio, por videocon-
ferência e consiste na apresen-
tação (pitch) da ideia de negó-
cio ao júri. O projecto vencedor
(1.º classificado) do Instituto
Politécnico de Coimbra irá
concorrer a nível nacional com
os vencedores apurados nos
restantes parceiros da rede.

Recorde-se que o IPC integra
a rede Poliempreende desde a
5.ª edição do Concurso e conta
com cinco vitórias a nível na-
cional, um segundo e um ter-
ceiro prémios e ainda um pré-
mio inovação Delta.|

IPC com forte presença
no Poliempreende
Concurso Iniciativa desafia a comunidade académica a inovar e criar projectos
de vocação empresarial. A edição deste ano recebeu 51 ideias de negócio
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Sara Proença na sessão de apresentação do Poliempreende no final do ano passado
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JORNAIS 

DESDOBRÁVEIS BROCHURAS FLYERS

BOLETINS REVISTAS LIVROS

FIG, UMA GRÁFICA DE EXCELÊNCIA!

Uso obrigatório de máscara 
ou viseira de proteção em todas 
as viagens
OBRIGADO

Reportagem na Baixa de Coimbra mostra uma cidade que aos poucos
procura o retomar da normalidade. Se nalguns lugares encontramos
filas, na zona central o movimento é ainda escasso Páginas 4 e 5

FERREIRA SANTOS

REABERTURA DE
LOJAS RENOVA
A ESPERANÇA

Luís de
Matos
apresenta
espectáculo
de magia
“drive-in”
P16

“Maior 
sunset de
sempre” 
e Folk 
Cantanhede
cancelados
P13 e 14

André 
Sardet 
lança o 
projecto
“Ponto 
de Partida”
P9

Goleador Diogo 
Ribeiro feliz 
com a subida 
do Vizela 
Futebol | P18

Termas 
preparam-se
para os tempos
pós-pandemia
Lançado blogue | P13

17.º Concurso 
Poliempreende 
recebeu 51 ideias
de negócio 
Instituto Politécnico | P8

Câmara da Figueira
da Foz aprova
apoio às famílias
vítimas da crise
Emissão de vales | P14

Município
vende Escola
Profissional
em hasta 
pública
Leilão está marcado para o próximo
dia 13, pelas 10h30, no salão nobre
dos Paços do Concelho da Mealhada.
As propostas a apresentar não po-
dem ser inferiores a 490.500 euros.
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