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O Poliempreende foi
apresentado no IPCB

Os alunos e docentes do Instituto Politécnico de Macau vão participar, pela
primeira vez no concurso Poliempreende, disse hoje o vice-presidente do
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), José Carlos Gonçalves.
O concurso foi criado em 2003 no IPCB e desde 2007 que envolve alunos de
todos os estabelecimentos de ensino politécnico portugueses, num universo
de cerca de 100 mil estudantes e sete mil docentes.
A organização do concurso para 2011 está a cargo do Instituto Politécnico de
Lisboa. "Esta é uma iniciativa vocacionada para alunos e diplomados de todos
os institutos e pretende promover uma sensibilização para os projetos de
vocação empresarial", revela José Carlos Gonçalves .
O Poliempreende decorre em simultâneo em todas as instituições, através de
uma fase regional, onde será apurado, até 15 de julho, o melhor projeto de
cada instituto.
Será desse conjunto de propostas que o júri nacional escolherá, em setembro,
os primeiros três classificados, com prémios monetários de 10 mil, cinco mil e
três mil euros, respetivamente.
José Carlos Gonçalves revela que "a organização nacional do concurso é
rotativa, mas que cada uma das instituições é responsável por colocar no
terreno a fase regional".
Além dos estudantes e docentes das instituições, poderão participar no
Poliempreende empresários, desde que estejam inseridos em equipas
compostas por alunos e docentes.
Desde que foi lançado, o Poliempreende permitiu a criação de 38 empresas, o
registo de 68 patentes, es tando em fase de constituição 64 projetos
empresariais.
Para o vice-presidente do IPCB, "o Poliempreende é um meio importante para
sensibilizar os alunos para a inovação e para a criação do seu próprio
emprego. Com este concurso estamos também a prestar um serviço ao país,
pois foram muitos os projetos concretizados".
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