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Añadir un comentario

Estudante da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra vai competir com projetos de ideias de negócios de
todas as instituições politécnicas do País
Um projeto de equipamento que permite prestar cuidados de higiene e conforto no leito à pessoa dependente em
grau elevado, aproveitando as potencialidades existentes em meio hospitalar, venceu a etapa regional da 9ª
edição do concurso PoliEmpreende, realizada ao nível da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC).
O projeto “Showercare“, da autoria da estudante Diana Pires vai competir com os principais projetos de vocação
empresarial de cada um dos institutos politécnicos do País, que se vão defrontar na final do PoliEmpreende
(etapa nacional), a decorrer em setembro, em Viseu.
Integraram o Júri deste concurso regional Maria da Conceição Bento (Presidente da ESEnfC), Francisco Pegado
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(IAPMEI), Paulo Santos (IPN Incubadora), Carlos Margato (em representação do enfermeiro diretor do CHUC,
António Marques) e Pedro Maranha (WRC – Web para a Região Centro).
O PoliEmpreende é um concurso que engloba todos os 15 institutos politécnicos do País, assim como as escolas
superiores não integradas (Enfermagem de Coimbra e Hotelaria e Turismo do Estoril), a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão da Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve.
Sensibilizar docentes e estudantes para a relevância da carreira de empreendedor por conta própria e para a
importância do desenvolvimento de competências essenciais para um cidadão do século XXI, além de procurar
contribuir para o desenvolvimento económico do País (com os projetos criados) são alguns objetivos do
PoliEmpreende.
Na ESEnfC, os estudantes que concorrem ao PoliEmpreende contam com a assessoria do Gabinete de
Empreendedorismo da instituição.
A 9ª edição do concurso é organizada pelo Instituto Politécnico de Viseu.
Fonte: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
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