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INOAPI INOAPI, um projecto
que propõe «soluções inova-
doras para a apicultura», como
é o caso de um dispositivo de
controlo do efeito da vespa
asiática, é o grande vencedor
da 17.ª edição do Poliem-
preende, concurso cuja fase re-
gional decorreu esta quarta-
feira no Instituto Politécnico de
Coimbra (IPC).

A equipa constituída por
Tiago Simões, Bárbara Araújo,
Osvaldo Silva (estudantes do
IPC) e Rafael Simões irá, assim,
representar o Politécnico de
Coimbra no concurso nacional
do Poliempreende que terá lu-
gar na Madeira, em 2021. 

Até lá, além do prémio mo-
netário de dois mil euros, o pro-
jecto vencedor a nível regional
tem ainda direito a 12 meses de
incubação no INOPOL - Aca-
demia de Empreendedorismo
do IPC, «para apoio à consti-
tuição da empresa».

«A 17.ª edição do Poliem-
preende no Politécnico de
Coimbra fica marcada pelo su-
cesso, com o número de pro-
jectos a duplicar e o envolvi-
mento de estudantes oriundos
das seis unidades orgânicas de
ensino do universo IPC», subli-

nha Sara Proença, pró-presi-
dente do IPC e coordenadora
regional do Poliempreende,
mostrando-se convicta de que
«os três projectos premiados
darão em breve origem a três
novas startups de cariz inova-
dor».

Assim, a equipa vencedora
propõe «um conjunto de solu-
ções inovadoras para a indús-
tria da apicultura, entre as quais
um dispositivo para o controlo
do efeito da vespa asiática (es-
pécie invasora) na produção do
mel, um colector de pólen e ex-
tracção de apitoxina (veneno
encontrado nos ferrões das
abelhas), bem como a criação
de uma nova geração de col-
meias mais eficientes».

Telmo Rodrigues e Luís
Conde, alcançaram o segundo
lugar nesta edição, com o pro-
jecto ZSharing, uma aplicação
digital de aluguer de produtos.
Daniel Coxinho, José Cruz e Pe-
dro Lopes, ficaram em 3.º lugar
com a plataforma online WOU,
para aceder de forma «rápida,
económica e conveniente» a
actividades de tempos livres
em diversas áreas como cul-
tura e lazer, desporto e bem-es-
tar, formação e eventos.|

Projecto para a indústria
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