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Ana Luísa Oliveira

POLIEMPREENDE: ESCOLA DE ENFERMAGEM DE COIMBRA PROMETE
MELHORAR VIDA DE DOENTES ACAMADOS
O projecto de uma arrastadeira inovadora venceu a etapa regional do concurso
Poliempreende, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC). O equipamento,
adaptável às características anatómicas individuiais, pretende contribuir para aumentar a
qualidade de vida de pessoas acamadas.
Com o objectivo de dar mais conforto aos doentes acamados, Mónica Silva, recém-licenciada em
Enfermagem, desenvolveu uma arrastadeira – recipiente para necessidades fisiológicas – inovadora.

COMENTÁRIOS
comenta aqui

Submeteu o projecto ao concurso de ideias de negócio que junta todos os politécnicos do país. Aposta
ganha. Conquistou o primeiro prémio da etapa regional do concurso, no valor de dois mil euros, e um
lugar na final nacional do Poliempreende.
Sem querer revelar muitos pormenores do novo equipamento, a enfermeira adiantou ao Canal UP que
a arrastadeira será “maleável”, feita em material reciclado e “adaptada às características anatómicas
das pessoas”. “Vai funcionar de uma forma completamente diferente das que existem no mercado,
permitindo até ser personalizada”, adianta Mónica Silva, acrescentando que uma das mais-valias do
projecto é a redução de risco para os profissionais de saúde que lidam com os doentes.
Na etapa disputada na ESEnfC estavam 11 ideias de negócio a concurso, delineadas por estudantes de
Enfermagem, com o apoio de docentes da escola. O júri considerou que outros projectos “seriam
merecedores de outro tipo de menções”, “pelo que todos os empreendedores que participaram foram
incentivados a continuarem a investir no trabalho desenvolvido e a melhorá-lo”.
A ESEnfC é uma das cinco escolas superiores que, juntamente com os 15 politécnicos do país,
participam no concurso de empreendedorismo. O Poliempreende pretende sensibilizar docentes e
estudantes para a relevância do investimento numa carreira por conta própria, além de procurar
contribuir para o desenvolvimento económico do país.
A edição deste ano do concurso é coordenada pelo Instituto Politécnico de Lisboa.
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